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RESUMO 

 

 

SOUZA, Diego de Oliveira. Saúde do(s) trabalhador(es): análise ontológica da 
“questão” e do “campo”. 2016, 237 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – 
Faculdade de Serviço Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 

           Nesta tese foi realizada uma análise ontológica da relação entre a “questão 
da saúde dos trabalhadores” (ou simplesmente “questão”) e o “campo da saúde do 
trabalhador” (ou simplesmente “campo”). Foi desenvolvido um estudo teórico 
fundamentado nas categorias ontometodológicas propostas por Karl Marx e György 
Lukács. A partir da revisão de bibliografia e de documentos que tratam das relações 
entre trabalho e saúde, sobretudo no Brasil, foram extraídas as informações 
pertinentes à (re)formulação de uma teoria, à luz da perspectiva ontológica 
marxiana/lukacsiana, capaz de demonstrar a relação entre “questão” e “campo”, nas 
suas múltiplas determinações. Foi constatado que a “questão” tem sua “estrutura 
originária” consignada ao antagonismo entre capital e trabalho, reproduzindo, em 
seu interior, a natureza “contraditória” deste último. Dessa maneira, o caráter 
destrutivo do capital se expressa, também, na degradação da saúde daqueles que o 
produzem. A partir do momento em que os trabalhadores enfrentam a “questão”, é 
constituído um novo padrão de investigação e intervenção sobre esta, no qual os 
próprios trabalhadores são os protagonistas do processo. Assim, a “questão”, na sua 
dinamicidade, demanda o surgimento do “campo”, que vem à tona com uma 
proposta contra-hegemônica em relação aos tradicionais campos da Medicina do 
Trabalho e da Saúde Ocupacional. Apesar disso, o “campo” integra o 
sociometabolismo do capital, tendo sua construção consignada ao mesmo. Isto põe 
uma série de limitações à apreensão científica integral da “questão”, bem como às 
intervenções forjadas no âmbito político-institucional, em especial, através das 
políticas sociais. A conclusão que tais abstrações analíticas proporcionam é que se 
faz urgente uma ruptura científica, política, enfim, uma ruptura em geral, com as 
arenas que o “campo” frequenta, no seu processo de legitimação. Só dessa forma os 
que compõem o “campo”, assim como os que estão fora dele, mas que se acham 
envolvidos com a “questão”, poderão enfrentá-la na sua “essência”, contribuindo 
para o enfrentamento do capital. 
 

Palavras-chaves: Lukács. Marx. Ontologia. Saúde dos trabalhadores.Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Diego de Oliveira. Health of the worker(s): an ontological analysis of the 
“issue” and the “field”. 2016, 237 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Faculdade 
de Serviço Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
 

          This thesis was made an ontological analysis of the relationship between the 
"issue of the health of workers" (or simply "issue") and the "field of the health of 
worker" (or simply "field"). A reasoned theoretical study in ontomethodological 
categories proposed by Karl Marx and György Lukács was developed. From the 
review of both literature and documents addressing the relationship between work 
and health, particularly in Brazil, relevant  information was extracted on the  
(re)formulation of a theory in the light of the Marxian/Lukacsian ontological 
perspective, able to demonstrate the relationship between "issue" and "field" in its 
multiple determinations.  The "issue" was found to have its "original structure" related 
to the antagonism between capital and labor, reproducing in its interior, the 
"contradictory" nature of the latter. Thus, the destructive character of capital is 
expressed also in the health degradation of those who produce it. From the moment  
the workers face the "issue", a new standard of research and intervention is built on 
it, highlighting the need for the workers themselves be the protagonists of the 
process. Thus, the "issue" in its dynamics demand the emergence of the "field", 
which comes up with a counter-hegemonic proposal in relation to the traditional fields 
of Occupational Medicine and Occupational Health. Nevertheless, the "field" is part of 
the social metabolism of the capital, having its construction consigned to the latter. 
This puts a number of limitations to the full scientific apprehension of the "issue", as 
well as to the forged interventions in the political-institutional framework, particularly 
concerning social policies. The conclusion such analytical abstractions provided  is 
an urgent scientific, political rupture with the arenas the "field"  gets inserted in its 
process of legitimation. Only then can those who make up the "field", as well as the 
ones outside it but who are involved with the "issue", face it in its "essence" thus 
contributing to face the capital. 

 
Keywords: Lukács. Marx. Ontology. Workers' health. Work. 
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RESUMEN 

 

 
SOUZA, Diego de Oliveira. La salud de los trabajadores: análisis ontológica de la 
“cuestión” y del “campo”. 2016, 237 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – 
Faculdade de Serviço Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016. 

 
          En esa tesis se hizo un análisis ontológico de la relación entre la "cuestión de 
la salud de los trabajadores" (o simplemente "cuestión") y el "campo de la salud del 
trabajador" (o simplemente "campo"). Se desarrolló un estudio teórico basado en las 
categorías ontometodológicas propuestas por Karl Marx y György Lukács. De la 
revisión de la literatura y documentos que tratan de la relación entre el trabajo y la 
salud, en particular en Brasil, fueron extraídas las informaciones correspondientes a 
la reformulación de una teoría, basada en la perspectiva marxiana/lukacsiana, capaz 
de demostrar la relación entre "cuestión" y "campo" en sus múltiples 
determinaciones. Se ha encontrado que la "cuestión" tiene su "estructura original" 
definida por el antagonismo entre capital y trabajo, reproduciendo en su interior, la 
naturaleza "contradictoria" de este último. Así, el carácter destructivo del capital se 
expresa también en la degradación de la salud de los que lo producen. Desde el 
momento en que los trabajadores enfrentan a la "cuestión" se constituye un nuevo 
paradigma de investigación y la intervención, destacando la necesidad de una 
participación activa de los trabajadores en el proceso. Por lo tanto, la "cuestión" en 
su dinámica, requiere la aparición del "campo", que viene con una propuesta 
contrahegemónica en relación a los campos tradicionales de la Medicina del Trabajo 
y Salud Ocupacional. Sin embargo, el "campo" es parte del sociometabolismo del 
capital, debido a que su construcción está determinada por él. Esto pone una serie 
de limitaciones a la plena aprehensión de la "cuestión" por la ciencia, así como las 
intervenciones forjadas en el marco político-institucional, en particular a través de las 
políticas sociales. La conclusión es que tales abstracciones analíticas proporcionan 
hacer una ruptura científica y política, rompiendo finalmente, en general, con los 
escenarios dónde el "campo" frecuente su proceso de legitimación. Sólo de esta 
manera, aquellos que están en el "campo", así como los que están afuera (pero que 
están involucrados con la "cuestión") pueden enfrentar esta en su "esencia", lo que 
contribuye hacer frente al capital. 

Palabras clave: Lukács. Marx.  Ontología. La salud de los trabajadores. Trabajo 
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INTRODUÇÂO 

 

 

De início, cumpre esclarecer que a expressão “questão da saúde dos 

trabalhadores”1 assume um significado específico em nossa análise. A expressão 

corresponde a um questionamento a respeito da saúde dos trabalhadores, 

considerada como processo social objetivo. Ou seja, tomamos a saúde dos 

trabalhadores enquanto “questão”, almejando a resposta sobre o que ela é em si, 

nas suas determinações mais essenciais, considerando seu grau próprio de 

“totalidade”. Trata-se do objeto sobre o qual o “campo da Saúde do Trabalhador”2 se 

dedica a investigar e intervir, isto é, para o (e a partir do) qual ele desenvolve um 

conjunto de preceitos teórico-metodológicos e político-institucionais, visando sua 

apreensão e transformação. 

Feito esse esclarecimento, o objeto que nos propusemos a estudar nesta tese 

consiste na relação entre “questão” e “campo”. Não se trata da análise isolada de 

um, nem do outro, senão das determinações recíprocas que estabelecem. No plano 

objetivo, eles são indissociáveis, pois o “campo” conferiu visibilidade à “questão”, 

incorporando-a como seu objeto de estudo/intervenção, ao passo que ela, ainda que 

não se refira exclusivamente ao “campo”, também o questiona. Suas dimensões se 

imbricam e se interseccionam, num intercâmbio orgânico constituído sobre o 

antagonismo entre capital e trabalho. A separação temporária que fizemos, entre os 

dois, constitui uma abstração analítica no plano ontológico, intentando apenas evitar 

interpretações que atribuam absoluta identidade entre eles. Desta forma, ao 

definirmos o que eles sejam, deciframos, ao mesmo tempo, a complexidade do 

intercâmbio que estabelecem, reproduzindo-o em nível do concreto pensado e 

identificando seus limites e suas possibilidades.  

                                                
1
  Daqui em diante, poderemos nos referir à “questão da saúde dos trabalhadores” utilizando 

apenas o termo “questão” (sempre entre aspas). Ademais, salientamos que os trabalhadores dos 
quais tratamos correspondem ao conjunto dos assalariados que está envolvido com a “questão”, em 
face da forma específica de trabalho no capitalismo, o que inclui aqueles que efetuam o intercâmbio 
orgânico com a natureza – como, por exemplo, o proletariado clássico discutido por Marx (1988a; 
1988b) –, mas, também, aqueles que desenvolvem atividades no âmbito do intercâmbio entre os 
homens, mas que as fazem sob formas de assalariamento, compondo a classe trabalhadora em 
geral. 
2
  O “campo da Saúde do Trabalhador” poderá ser designado apenas pelo termo “campo” ou 

pela expressão “Saúde do Trabalhador”. O termo e/ou expressão sempre serão apresentados entre 
aspas, para distinguir de seus usos em outros contextos, quando não se refere, exatamente, ao 
nosso objeto de estudo. 



15 
 

 

Convém esclarecer que o estudo da “questão” e/ou do “campo” não é 

nenhuma novidade. No caso da “questão”, recorremos a diversos autores, sobretudo 

os pertencentes ao “campo”, que apreenderam algumas de suas dimensões 

fundamentais, ainda que não a tenham denominado assim. Em especial, 

conseguiram apreender a determinação do modo de produção capitalista para com a 

“questão”, ressaltando a necessidade da organização política da classe trabalhadora 

para enfrentá-la. (MACCACARO; 1980, BERLINGUER, 1983; TAMBELLINI et al., 

1986; LAURELL; NORIEGA, 1989).  

No que se refere ao “campo”, temos uma vasta produção a respeito de sua 

origem e de seu processo de construção (TAMBELLINI et al., 1986; LACAZ, 1994; 

MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997; VASCONCELLOS, 2007; MINAYO-

GOMEZ, 2011). Recorremos a ela, constatando que se dedica, sobretudo, às 

experiências italiana e latino-americana, com ênfase para a contestação dos 

modelos tradicionais da Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional e para as lutas 

por uma política social pública afinada à proposta do “campo”. Para este último caso, 

sobressai o caso brasileiro, como um ponto de encontro, de síntese, entre o 

referencial italiano e o latino-americano, no bojo do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(TAMBELINNI; ALMEIDA; CÂMARA, 2013). 

Dedicamos especial espaço para a análise das tentativas de construção e 

implementação de uma política social pública da “Saúde do Trabalhador” (com 

destaque para o caso brasileiro), uma vez que elas se mostram como a mediação 

mais proeminente para a visualização das interfaces entre “questão” e “campo”, não 

apenas do ponto de vista dos aspectos políticos, mas também devido à possibilidade 

da operacionalização dos seus pressupostos técnico-científicos. Trata-se do ponto 

culminante das formulações do “campo” sobre a “questão”, advindas das diversas 

arenas de que participa: da academia ao Estado, dos sindicatos aos movimentos 

sociais, embora com tensões, insuficiências e distorções entre elas e no interior 

delas.  

Com efeito, as (auto)análises que têm sido desenvolvidas pelo “campo” 

colocam a construção de uma política social pública como o principal aspecto a ser 

considerado para o seu êxito. Em geral, apontam a morosidade existente para a sua 

implementação e/ou a descaracterização de sua construção como fatores 

responsáveis pela não concretização das aspirações do “campo”, como ocorreu 

tanto no caso italiano, quanto no brasileiro. (BERLINGUER, 1988; MINAYO-GOMEZ; 
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LACAZ, 2005; VASCONCELLOS, 2007). 

Apesar de constatarmos a ênfase dada a essa importante dimensão do 

“campo”, que põe novas mediações para a processualidade da “questão”, há uma 

limitação analítica sobre as possibilidades para além da esfera estatal, considerando 

as restrições impostas pela natureza e a dinâmica desta esfera, bem como as 

contingências vis-à-vis com as origens da “questão”. Ou seja, as análises fazem-se 

valer dos parâmetros oriundos das esferas técnico-científica e político-institucional, 

das quais o “campo” é constituinte enquanto tal, sem ousar colocar tais parâmetros 

em xeque. Isto implica insuficiências para a apreensão das determinações mais 

profundas da relação entre “questão” e “campo”, assim como as de cada um, 

abstraídos em separado. 

Diante dessa lacuna investigativa (que, diríamos, trata-se muito mais de uma 

limitação teórico-metodológica), temos como objetivo analisar a “questão” e o 

“campo” em suas determinações mais “essenciais”, o que não pode preterir o 

intercâmbio orgânico que estabelecem, considerando que são indissociáveis diante 

do capital. Para tanto, também definimos alguns objetivos específicos: demonstrar o 

caráter fundante do trabalho para com o ser social e a forma alienante que assume 

sob o capitalismo; apreender a relação que se estabelece entre trabalho (abstrato) e 

saúde; definir o que são “questão” e “campo”, levando em conta o movimento 

histórico do antagonismo entre capital e trabalho; identificar os limites científicos do 

“campo” para a apreensão da “questão”; analisar o processo de institucionalização 

do “campo”, com ênfase para o caso brasileiro (haja vista sua posição de destaque 

no cenário geral); identificar os limites político-institucionais do “campo”; e vislumbrar 

as tendências e possibilidades de enfrentamento da “questão”, tanto na instância da 

temporalidade imediata, quanto na instância em que se consubstanciam as suas 

raízes. 

Nosso estudo, portanto, possui caráter ontológico. Mas é preciso deixar claro 

que a ontologia a que fazemos referência é distinta da ontologia a-histórica e 

especulativa da Antiguidade ou da Idade Média. Ainda que estas últimas ontologias 

reconheçam a centralidade da objetividade no processo de produção de 

conhecimento, elas concebem os objetos como coisas estáticas e imutáveis, 

restando ao sujeito, apenas, a opção de contemplar e especular sobre sua 

“essência”. (TONET, 2013a). A ontologia da qual tratamos parte de uma visão 

dialética de mundo, concebendo os objetos como portadores de determinações 
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radicalmente históricas. Trata-se de um padrão de cientificidade que se distingue das 

ontologias acima citadas, mas também da ciência moderna, porquanto esta se 

restringe à esfera empírica, subjetivamente sistematizada.  

Conforme aponta Tonet (2013a), esta nova ontologia surge da crítica dos 

outros padrões científicos, tarefa que foi originalmente realizada por Karl Marx no 

século XIX. Assim, Marx inaugurou uma nova maneira de fazer ciência, 

reconhecendo que “não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua consciência”. (MARX, 2008, p. 47). 

Aceitar a prioridade ontológica do objeto não significa colocar o sujeito do processo 

de conhecimento (ou do processo histórico-social como um todo) como um ente 

contemplativo e passivo. Ao contrário, Marx supera e rompe com a dicotomia entre 

sujeito e objeto, constituindo um novo método de abordagem do real, pois ao 

contrário das ontologias anteriores (pensemos na metafísica grega ou na filosofia 

medieval), reconhece que o sujeito transforma a realidade (portanto, os objetos). 

(TONET, 2013a). Se a realidade é fruto da ação humana, sua transformação estará 

sempre consignada aos seres humanos. O homem é autor e ator de sua história, 

mas este processo é orientado pelo seu confronto com a realidade, e esta possui 

caráter objetivo, porquanto é externa à sua consciência.  

Essa ontologia, então, possui caráter histórico e dialético (ou seja, ela é o 

próprio materialismo histórico-dialético), tendo suas origens no pensamento de Marx. 

Vale ressaltar que o húngaro György Lukács foi quem primeiro apontou, com 

precisão e exaustão, a impostação ontológica presente no pensamento marxiano. 

Em “Para uma ontologia do ser social”, Lukács (2012; 2013) apresenta a 

preocupação de Marx (e a sua, também) em desvelar a “essência” dos objetos, 

conferindo, para isso, prioridade à categoria “totalidade” – não a entendendo 

enquanto um todo composto por diversos fragmentos autônomos, mas enquanto um 

“complexo de complexos”, no qual todos os “complexos” exercem determinação 

entre si, sendo o “complexo” do trabalho o que exerce a determinação 

predominante. 

Tonet (2013a) explica que essa perspectiva parte do pressuposto de que a 

ciência deve respeitar o movimento próprio da realidade enquanto “totalidade”, não 

podendo orientar-se pelos “automovimentos da razão”3. Lessa (2000) corrobora isso 

                                                
3
  A razão que só se sustenta em si mesma, e não na realidade. 
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ao afirmar que se deve partir da realidade concreta, procedendo seguidas 

“decomposições analítico-abstrativas”, para, em seguida, empreender um “caminho 

de volta” capaz de explicar o objeto em suas múltiplas determinações. No caso da 

esfera social, isto requer assumir o trabalho como ponto de partida, como fio 

condutor que irá permitir a explicação de sua constituição, bem como a dos 

“fenômenos” nela inseridos. 

Isso exige que a investigação sobre a saúde dos trabalhadores questione 

sobre a sua “essência” (sobre o que ela é em si). Este questionamento deve ser o 

norte a conduzir qualquer análise que se pretenda ontológica. Portanto, a saúde dos 

trabalhadores é apreendida como uma “questão” que possui “essência” própria, 

produzida pela ação dos homens, mas de existência independente em relação à 

consciência que eles possuem sobre ela. Ou seja, colocá-la como “questão” consiste 

em abordá-la ontologicamente, buscando insistentemente responder o que ela é. 

Uma abordagem ontológica implica, ainda, a análise do “campo” por meio de 

outros referenciais que não aqueles propostos pelas arenas que frequenta. Ou seja, 

requer o desenvolvimento de uma crítica ontológica, aquela crítica que não se 

fundamenta nos mesmos pressupostos que justificam o objeto criticado; ao contrário 

disto, coloca-os em xeque. Portanto, 

[…] a crítica ontológica […] dirige-se em especial aos pressupostos 
estruturais da tradição criticada. Em consequência, tem de ser crítica que 
refigura o mundo, que põe e pressupõe outra ontologia. É justamente nesse 
sentido que a crítica de Marx é crítica ontológica – no caso, crítica da 
sociedade capitalista, da formação socioeconômica posta pelo capital. 
Figura o mundo social de maneira radicalmente distinta não só das formas 
de consciência do cotidiano dessa sociedade, mas também de suas formas 
de consciência científicas, que, nessa condição, são obviamente plausíveis, 
empiricamente válidas, embora criticáveis, como o são por Marx. (DUAYER, 
2012, p. 40-1). 

 

Convém salientar, também, que alguns autores da área de Saúde vêm 

utilizando o termo “ontologia” em suas análises, porém em outras perspectivas. 

Podemos citar Ayres (2003) e Oliveira e Carraro (2011), que discutem o cuidado em 

saúde a partir de uma ontologia vinculada à fenomenologia de Heidegger; caem, 

entretanto, em certo subjetivismo na apreensão dos processos sociais, uma vez que 

negam a prioridade ontológica do trabalho, do mundo objetivo. 

Em geral, o termo “ontologia”, trazido ao debate em produções científicas da 

Saúde, distancia-se da perspectiva ontológica radicalmente histórica e de caráter 

dialético; distancia-se da ontologia inaugurada por Marx e, posteriormente, 
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desenvolvida por Lukács. A perspectiva lukacsiana (enquanto vertente do marxismo) 

ainda é pouco explorada no campo da Saúde e da “Saúde do Trabalhador”, haja 

vista que constatamos poucas publicações com esse referencial teórico. Entre estas, 

podemos citar Silva e Cavalcanti (2013), na análise do processo de formação dos 

enfermeiros no Brasil; Souza, Silva e Silva (2013), numa crítica à concepção de 

determinantes sociais da saúde, para a qual utilizam uma concepção ontológica do 

ser social; Passos (2015), num debate sobre a construção da “consciência para si” 

no movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira; Silva (2015), ao propor uma teoria 

social para a prática da Enfermagem, fundamentando-se em Marx e Lukács; e nossa 

empreitada inicial na delimitação da “questão”, em Souza (2012). São textos que 

recorrem a Lukács e que colocam a categoria trabalho como central no plano 

ontometodológico; por conseguinte, pressupõem a saúde (e a saúde dos 

trabalhadores) plasmada no processo de constituição do ser social. 

Além desses, não podemos esquecer aqueles autores, alhures citados, que 

conseguiram apreender dimensões fundamentais da “questão”, já que, embora não 

utilizem o referencial lukacsiano, também transitam pelo plano da investigação 

ontológica (até porque, em alguma medida, lidam com pressupostos marxianos), 

num mosaico que coaduna diversas perspectivas, inclusive aquelas advindas da 

ciência e do Estado modernos, necessárias à legitimação do “campo” enquanto tal. 

Apesar deste emaranhado de perspectivas, por vezes antagônicas, esses autores 

possuem o mérito inconteste de contribuir para dar visibilidade científica e política à 

“questão”, bem como o de esboçarem algumas estratégias para enfrentá-la. 

Constituem, pois, referencial indispensável a esta análise.  

Diante disso, faz-se imperativa uma crítica ontológica capaz de identificar 

quais os limites científicos e político-institucionais que o trato da “questão” pelo 

“campo” possui, bem como quais as possibilidades existentes para o próprio 

“campo”, em face da natureza da “questão”. Quais as possibilidades, sobretudo, de 

se intervir nas raízes da “questão”, tanto na instância acessível ao “campo”, quanto 

naquela que vai além dos limites das arenas que o constituem. 

Para tanto, desenvolvemos um estudo teórico, tendo em vista que 

contribuímos para a (re)formulação de uma teoria a respeito da relação entre 

“questão” e “campo”. Pelo seu caráter ontológico, trata-se de uma teoria alicerçada 

sobre a realidade objetiva, reproduzida no concreto pensado. Convém esclarecer, 

então, que nosso estudo não se limitou ao ato de revisar bibliografia e documentos, 
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embora também o tenha feito. A revisão nos permitiu abranger o conhecimento já 

produzido sobre nosso objeto de investigação ou, ao menos, sobre dimensões dele. 

Mas, para além de revisar, desenvolvemos uma crítica ontológica, o que abriu a 

possibilidade de (re)formulação teórica em relação à saúde dos trabalhadores.  

Com efeito, nosso método de exposição não se reduz a uma caracterização e 

análise dessa produção, nem da sua exposição segundo os principais núcleos 

temáticos identificados. O fio condutor dos nossos procedimentos metodológicos 

corresponde às categorias analíticas as quais recorremos no ato da crítica. Ou seja, 

são elas que nos conduziram, que determinaram e que demandaram qual 

bibliografia e quais documentos precisávamos consultar, o que implicou a 

necessidade de incorporar novas categorias, com nova revisão, antes não previstas. 

Algumas dessas categorias são de natureza eminentemente 

(onto)metodológica, estando presentes na análise ontológica de qualquer objeto. 

Outras dizem respeito, especificamente, ao nosso objeto de estudo ou foram 

demandadas por ele. No primeiro caso, podemos destacar, entre as categorias por 

nós consideradas, as seguintes: “estrutura originária”, “diferença”, “unidade”, 

“totalidade”, “universalidade”, “particularidade”, “singularidade”, “fenômeno”, 

“essência” e “contradição”4. No segundo caso, devemos destacar as duas categorias 

definidoras de nosso objeto, a “questão” e o “campo”, mas outras tantas foram 

suscitadas no desenrolar da tese. Optamos por esclarecer o que seja cada 

categoria, na medida em que as fomos aplicando em nossa crítica. Acreditamos que, 

assim, elas assumem um significado mais concreto no contexto específico do nosso 

objeto. Vejamos quais são mais algumas destas categorias, de acordo com o foco de 

cada capítulo. 

O nosso ponto inicial não poderia ser outro senão trazer a categoria trabalho 

à baila, para, a partir dela, apreender a sua relação com a saúde, sob a égide do 

capital. Tendo isso em vista, dedicamos o primeiro capítulo à exposição da 

concepção marxiana de trabalho, bem como à sua crítica à forma específica de 

trabalho no capitalismo. Derivam daí as categorias trabalho abstrato, valor, 

acumulação e pauperismo, a constituírem uma discussão cujos autores centrais são 

Marx (1988a; 1988b) e Lukács (2012; 2013). 

                                                
4
  Sempre que citarmos essas categorias ontometodológicas, utilizaremos aspas, haja vista seu 

uso pouco frequente na literatura do “campo”. As aspas também serão utilizadas em termos derivados 
dessas categorias, mas que indicam o emprego destas, como “universal”, “universalização”, 
“particular”, “particularização”, “contraditório”, “fenomênico”, “essencial” etc. 
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No segundo capítulo, adentramos especificamente na relação nodal de nossa 

pesquisa, apresentando sua categoria elementar: a “questão”. Procuramos 

demonstrar sua origem, sua processualidade e suas determinações “essenciais”, 

tarefa para a qual as categorias (onto)metodológicas (LUKÁCS, 2012; 2013), citadas 

há pouco, tornam-se bastante visíveis. A partir da definição da “questão”, 

desdobramos o debate sobre o que seja processo saúde-doença, relações trabalho-

saúde, riscos, cargas, desgaste e nexo biopsíquico humano, presente, 

originalmente, em autores do Modelo Operário Italiano (MOI), como Maccacaro 

(1980), Berlinguer (1983; 1988) e Oddone et al. (1986), e da Medicina Social Latino-

Americana, como Laurell (1982), Tambellini et al. (1986), Laurell e Noriega (1989) e 

Tambellini e Câmara (1998). 

O outro elemento-chave do nosso estudo consiste no “campo”, apresentado 

no capítulo 3, quando consideramos a sua origem e as suas características mais 

gerais. Para essa discussão, as lutas dos trabalhadores por saúde assumem 

especial relevo, porquanto delas se origina o “campo”, o que explica o seu resgate. 

Ademais, apresentamos os seus principais pressupostos teórico-metodológicos, 

como a “não-delegação”, o “saber operário”, a “validação consensual” e o “grupo 

homogêneo”, responsáveis pelos primeiros passos no sentido da distinção para com 

a Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional. Além de permanecermos com os 

autores clássicos já citados do MOI e da Medicina Social Latino-Americana, 

inserimos autores importantes do “campo” no Brasil, que se dedicam ao debate 

específico trazido neste capítulo. Os principais textos são: Mendes e Dias (1991), 

Lacaz (1994), Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1995), Minayo-Gomez e Lacaz 

(2005), Lacaz (2007), Vasconcellos (2007; 2011) e Minayo-Gomez (2011). 

Após definir as duas categorias básicas do nosso estudo, passamos à análise 

dos limites do “campo” no enfrentamento da “questão”. Para tanto, o primeiro passo 

se refere à forma de apreensão daquele sobre esta, o que nos remete à esfera 

científica (capítulo 4). Sem deixar de reconhecer as contribuições do “campo” nesta 

esfera, apresentamos os seus limites, considerando sua inserção na ciência 

moderna. As concepções de campo científico de Bourdieu (1976; 1978) e de 

paradigma de Kuhn (1978) são importantes para este propósito, embora não 

assimiladas acriticamente, mas reformuladas segundo a perspectiva ontológica. 

Destarte, as categorias “totalidade”, “universalidade”, “particularidade” e 

“singularidade” reaparecem, com Lukács (2012; 2013), para retificar as insuficiências 
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dos dois autores anteriores, e, assim, possibilitar uma crítica efetivamente radical à 

ciência vigente. 

Seguindo com a análise dos limites do “campo”, analisamos sua dimensão 

político-institucional, mais precisamente, a sua inserção no âmbito do Estado. É 

nesta arena que o “campo” se institucionaliza (ou, ao menos, tenta), almejando dar 

conta das demandas dos trabalhadores geradas a partir da “questão”. Iniciamos a 

abordagem disto no capítulo 5, quando discorremos sobre o caso brasileiro, com 

recorrentes alusões ao caso italiano. Nesse momento, apresentamos a concepção 

marxiana de Estado, com o próprio Marx (1995), com Engels (2010) e com Mészáros 

(2009), implicando, também, o debate sobre necessidades sociais, demandas 

sociais e institucionais, realizado a partir de Heller (1986) e Amorim (2010). Sobre 

políticas sociais, comparecem autores como Gough (1982), Behring e Boschetti 

(2011) e Lessa (2013).  

Ainda no capítulo 5, considerando que enfatizamos o caso brasileiro, foi 

necessário retomar a discussão da formação social brasileira, para a qual a 

utilização dos clássicos se mostrou indispensável, a exemplo de Prado Junior 

(1959), Fernandes (1985; 2006; 2008) e Ianni (1981), além de comentadores mais 

recentes, como Mazzeo (1995), Coutinho (1999) e Iamamoto (2012). Na sequência, 

abordamos as lutas brasileiras para a construção do “campo” (o que se 

consubstancia no interior da Reforma Sanitária) e a inserção deste na estrutura do 

SUS. Para tal propósito, recorremos a uma vasta gama de autores brasileiros do 

“campo” que tratam sobre esses dois aspectos, com especial ênfase para a 

discussão dos desafios e entraves no interior da Rede Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Trabalhador (Renast) e da recém-promulgada Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT). Os documentos da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) e das quatro Conferências Nacionais de 

Saúde do Trabalhador (CNST) ocorridas até hoje também foram fontes impreteríveis.  

Assim, o capítulo 5 oferece a base para a compreensão da processualidade 

da dimensão político-institucional do “campo”, permitindo, na sequência, demonstrar 

os seus limites, tanto na instância de investigação/intervenção5 da temporalidade 

mais imediata (que designaremos de instância do aqui e agora, ao longo da tese), 

                                                
5  Salientamos que, ao nos referirmos à atuação daqueles que compõem o “campo”, sempre 

trataremos de investigação e intervenção, de forma indissociável, conforme propuseram os italianos 
nas décadas de 1960/1970 (BERLINGUER, 1983; ODDONE et al., 1986) e Melo (1993), com 
pioneirismo no contexto brasileiro. 
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quanto na instância em que se constituem suas determinações mais profundas, 

numa perspectiva de investigação/intervenção que se propõe a ir além dos desafios 

imediatamente visíveis.  

Essa abordagem é explanada no capítulo 6, com fundamentos em autores 

como Anderson (1995), Teixeira (1998), Correia (2005), Behring (2008; 2010; 2012); 

Salvador (2008; 2012), Netto (2012) e Lessa (2013), para analisar os aspectos mais 

característicos da conjuntura atual do capitalismo. A fim de articular esses aspectos 

à tendência histórica geral do capitalismo, dos seus primórdios às suas expressões 

contemporâneas, o autor central é Mészáros (2009), com sua discussão sobre a 

crise estrutural em Para Além do Capital. A partir dela, desenvolvemos um debate 

sobre as possibilidades de enfrentamento da “questão” para além dos limites do 

“campo”, vislumbrando como ele pode ser útil nesta instância. Nesse momento, vem 

à tona a polêmica entre reforma e revolução – com Luxemburgo (1986) – e/ou entre 

emancipação política e emancipação humana, com fundamentação em Marx 

(2009a), corroborado por Lessa (2007a), Tonet (2007) e Mészáros (2009). 

Colocando o primado do enfrentamento da “questão” na luta pela 

emancipação humana, resgatamos as principais contribuições do “campo”, ou seja, 

aquelas que se revelaram passíveis de incorporação dialética à referida luta. Desta 

maneira, esperamos ter contribuído para decifrar as complexas arenas nas quais se 

estabelece o intercâmbio entre “questão” e “campo”, evidenciando seus limites, 

apreendendo suas “particularidades” (sem perder de vista a “totalidade”) e definindo 

estratégias e prioridades para os desafios do hoje, sem anular as possibilidades do 

amanhã. 
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1. TRABALHO E TRABALHO ABSTRATO: CATEGORIAS CENTRAIS PARA A 

COMPREENSÃO DA “QUESTÃO” 

 

 

Analisar a “questão”, e também o “campo”, no plano ontológico, exige 

compreendermos a categoria central para a constituição de ambos. Ou seja, nossa 

análise perpassa diretamente o resgate da discussão sobre o que é o trabalho em 

geral e sobre a forma “particular” de trabalho no modo de produção capitalista, 

conforme procedemos a seguir. 

 

 

1.1. Trabalho: atividade fundante do ser social 

 

 

É preciso deixar claro o que o trabalho é em si, na sua dimensão “universal”, 

mas também qual a forma “particular” que assume no modo de produção capitalista. 

Ao longo de O Capital, Marx se refere quase sempre à segunda condição; ou seja, 

realiza a crítica de uma forma historicamente determinada de trabalho: o trabalho 

abstrato. Contudo, se a segunda condição é historicamente determinada, a primeira, 

por possuir caráter “universal”, é condição eterna do ser social (LUKÁCS, 2013), o 

que implica não perdê-la de vista, mesmo que a análise seja direcionada a uma 

forma concreta específica6. 

Assim, o caráter ontológico do trabalho (no qual se articulam o “universal” 

com as especificidades históricas) perpassa todo o texto de O Capital, como 

pressuposto para a apreensão das “particularidades” do trabalho abstrato (em sua 

dualidade, ou seja, considerando seu caráter específico, mas de forma 

dialeticamente associada ao trabalho em termos genéricos). Especificamente no 

capítulo V, Marx (1988a) confere destaque ao referido caráter ontológico. Já no 

primeiro parágrafo, Marx (1988a, p. 142, grifos nossos) afirma que  

a produção de valores de uso ou bens não muda sua natureza geral por se 
realizar para o capitalista e sob seu controle. Por isso, o processo de 

                                                
6
  Expliquemos melhor. Caso o foco de análise fosse outra forma específica de trabalho 

concretamente existente ao longo da história, como, por exemplo, o trabalho escravo ou servil, ainda 
assim a análise não poderia ser dissociada do caráter “universal” do trabalho, isto é, a linha de 
continuidade, aquela dimensão que persiste, seja na forma específica em análise (o trabalho escravo, 
servil ou capitalista) ou em outras formas, pregressas ou futuras. 
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trabalho deve ser considerado de início independentemente de 
qualquer forma social determinada. 
 

Trata-se, portanto, de um exercício de abstração para apreender o caráter 

mais genérico do trabalho. Ou seja, para Marx, não se pode negar que existe uma 

dimensão “universal” a ser considerada, “independentemente de qualquer forma 

social determinada”. Assim, 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla 
seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para a sua própria vida. 
(MARX, 1988a, p. 142).  
 

A passagem acima revela que o trabalho consiste num processo de 

transformação da natureza realizado pelo homem, que no uso de sua força de 

trabalho (“as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, 

cabeça e mão”), apropria-se da matéria natural (o objeto de trabalho) de uma forma 

útil, isto é, buscando atender às suas necessidades. Este caráter é condição eterna 

da existência humana, por isso Marx faz aquela ressalva sobre a produção de 

valores de uso ser algo que independe de o trabalho estar sob alguma forma de 

controle. 

Outra questão evidenciada nessa passagem refere-se à exclusividade 

humana do processo, o que exclui as formas primitivas e instintivas de 

transformação da natureza realizadas pelos outros animais. Marx estabelece esta 

diferenciação entre a atividade humana, neste caso o trabalho, e a atividade 

meramente instintiva do animal: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 
envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de 
suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor 
abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no início 
deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não 
apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao 
mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, 
como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar 
sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço 
dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim […] 
(MARX, 1988a, p. 142-3). 
 

Com efeito, existe uma “diferença qualitativa” inegável entre a atuação do 

homem e a dos outros animais. A atuação dos animais na natureza segue um 

determinismo genético, biológico, atendendo a um limitado elenco de necessidades 
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e de modo quase que invariável ao longo da história. No caso do homem, como 

demonstrado no exemplo de Marx (1988a), o resultado do processo de 

transformação já existe num projeto ideal. Esta capacidade de antever o produto do 

trabalho e, a partir daí, orientar a atividade tendo por base este projeto ideal, é o que 

Lukács (2013) define como teleologia ou prévia ideação7.                         

Convém ressaltar, contudo, que este projeto existente idealmente de nada 

serve se figurar apenas no plano das ideias. O ato teleológico necessita, para que o 

processo de trabalho se concretize, passar à condição de ato teleológico posto, visto 

que, “por sua essência, a teleologia só pode funcionar realmente como teleologia 

posta” (LUKÁCS, 2013, p. 89). Ou seja, o homem necessita realizar “na matéria 

natural seu objetivo” (que existe idealmente) e “ao qual tem de subordinar sua 

vontade”, pois “qualquer trabalho seria impossível se ele não fosse precedido de tal 

pôr, que determina o processo em todas as suas etapas” (LUKÁCS, 2013, p. 51) – 

um pôr “que comparece como lei, a espécie e o modo de sua [do homem] atividade” 

(MARX, 1988a, p. 143). “Deste modo é enunciada a categoria ontológica central do 

trabalho: através dele realiza-se, no âmbito do ser material, um pôr teleológico 

enquanto surgimento de uma nova objetividade” (LUKÁCS, 2013, p. 47). 

O ato do trabalho não é meramente um ato instintivo, determinado 

geneticamente (como ocorre nos animais); ele é uma atividade orientada a um fim, é 

um pôr teleológico, mediante o qual o homem insere na realidade objetiva aquilo que 

só existia na sua subjetividade, dá origem a uma nova objetividade, “realiza […] na 

matéria natural o seu objetivo” (MARX, 1988a, p. 143). Por conseguinte, este 

processo é, também, um momento de objetivação, uma vez que “a finalidade que é 

objetivada se transforma em objeto, se converte em objetividade – é a realização, na 

'matéria natural', do 'objetivo' humano” (LESSA, 2007b, p. 137).  

Essa posição teleológica (que é ao mesmo tempo uma objetivação) deve 

respeitar as cadeias causais próprias da natureza. Tais cadeias causais são as 

propriedades inelimináveis da natureza que operam em uma legalidade própria e 

que independem da vontade dos homens; são o que Lukács designou de 

causalidade. Segundo o autor, a causalidade corresponde a “um sistema de 

                                                
7
  Convém esclarecer que reconhecer a orientação teleológica do processo de trabalho não 

significa atribuir-lhe um caráter idealista ou hegeliano. Significa entender a capacidade única de o ser 
humano tomar a matéria natural de forma orientada a um fim. Tal fim corresponde a uma necessidade 
construída no confronto direto do homem com as condições concretas, objetivamente existentes na 
realidade. Portanto, a prévia ideação não é fruto do mundo das ideias, ao contrário, tem uma base 
material. 
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complexos cuja legalidade continua a operar com total indiferença no que diz 

respeito a todas as aspirações e ideias do homem” (LUKÁCS, 2013, p. 54). Por 

conseguinte, o fato de o homem realizar “na matéria natural o seu objetivo” não 

significa que ele pode fazê-lo de um modo qualquer, a seu bel-prazer.  

Apesar dessa limitação, o homem pode conhecer e dominar a causalidade a 

seu favor; “sujeita[r] o jogo de suas forças [da natureza] a seu próprio domínio [do 

homem]” (MARX, 1988a, p. 142), para que a partir delas possa ser produzido algo 

inteiramente novo, que seria inexistente sem a ação humana, mesmo não alterando 

as propriedades e as leis próprias da matéria natural.  

Lukács (2013, p. 55) afirma que 

algo inteiramente novo surge dos objetos, das forças da natureza, sem que 
haja nenhuma transformação interna; o homem que trabalha pode inserir as 
propriedades da natureza, as leis do seu movimento, em combinações 
completamente novas e atribuir-lhes funções e modos de operar 
completamente novos. Considerando, porém, que isso só pode acontecer 
no interior do caráter ontológico insuprimível das leis da natureza, a única 
mudança das categorias naturais só pode consistir no fato de que estas — 
em sentido ontológico — tornam-se postas; esse seu caráter de terem sido 
postas é a mediação da sua subordinação ao pôr teleológico determinante, 
mediante o qual, ao mesmo tempo que se realiza um entrelaçamento posto 
de causalidade e teleologia, tem-se um objeto, um processo, etc. 
unitariamente homogêneo. 
 

Desse modo, o processo de trabalho consiste numa síntese 

(“entrelaçamento”) de teleologia e causalidade postas, objetivando algo novo na 

natureza. Nesse processo, o homem vai adquirindo um conhecimento cada vez mais 

sofisticado para o atendimento de suas necessidades (por exemplo, deve conhecer 

qual a melhor madeira para fazer uma fogueira e, em seguida, a melhor maneira de 

cortá-la, organizá-la para a queima etc.), o que abre o caminho para novas 

possibilidades de satisfação que antes eram impensáveis, ainda mais porque 

surgem novas necessidades, antes impossíveis sem os novos conhecimentos e 

habilidades adquiridos (LUKÁCS, 2013). Trata-se de um crescente processo de 

complexificação de um “ser” que foi se afastando daquela forma instintiva do animal 

de interagir com a natureza. 

Além disso, o homem possui a capacidade de generalização. Lukács (2013) 

afirma que o trabalho tende a se “universalizar,” porquanto aquelas qualidades que o 

homem conseguiu abstrair da natureza, aqueles novos conhecimentos, novas 

possibilidades criadas no trabalho, serão utilizadas por este homem em outras 

atividades distintas da original, como também serão usadas por outros homens. 



28 
 

 

Pensemos no exemplo acima: se a primeira fogueira foi objetivada com a finalidade 

de gerar calor, protegendo o homem do frio, ao se generalizar, o conceito de 

fogueira poderá ser utilizado com outros fins, por exemplo, para assar um peixe ou 

outro alimento qualquer. 

O mesmo ocorre com as novas necessidades, que podem ser incorporadas 

por outros indivíduos, criando-se, portanto, possibilidades ainda mais variadas para 

o atendimento destas novas necessidades. Permaneçamos com o exemplo da 

fogueira numa tribo primitiva. Em determinando momento, a fogueira (pela variedade 

de necessidades a que pode atender) acaba se tornando vital à vida em 

comunidade. Entretanto, pode ocorrer que a quantidade de pessoas que sabem 

fazer uma fogueira não seja suficiente para construir as fogueiras necessárias à 

tribo. Surge a necessidade de disseminar o conhecimento sobre fazer fogueira, 

coisa que o primeiro produtor de fogueira pode nem sequer ter pensando. 

Percebamos que, neste exemplo hipotético e meramente ilustrativo, surgiram novas 

possibilidades e novas necessidades impossíveis antes de se idealizar e, em 

seguida, objetivar a primeira fogueira. Do intercâmbio orgânico com a natureza, 

tivemos, ao final, a necessidade de disseminar, de modo sistemático, um tipo de 

conhecimento que passa a constituir uma nova práxis (no nosso exemplo, 

poderíamos chamar de educação), não mais entre homem (portador de uma 

consciência) e natureza (não humana), mas situada na interação de homens 

partícipes, neste exemplo, de uma atividade educativa (portanto, a consciência 

comparece nos dois polos da relação). 

Diante disso, fica claro que o homem, ao final do processo de trabalho, já não 

é mais o mesmo; ele transformou a natureza, mas ao mesmo tempo se transformou: 

nem sua corporalidade nem sua consciência a respeito do mundo são mais as 

mesmas. Portanto, a transformação que o homem efetiva consiste, na verdade, num 

intercâmbio estabelecido com a natureza, haja vista os dois polos se transformarem. 

Ao final, o resultado efetivo do trabalho é impulsionar o homem para além do próprio 

trabalho, levando ao surgimento de novas práxis “particulares”. Foi o caso da 

educação no exemplo da fogueira, mas o mesmo princípio vale para as demais 

práxis. Pensemos no Direito, na política, na ciência – são atividades que se situam 

no intercâmbio homem-homem e que, apesar de se distanciarem do trabalho (no seu 

sentido genérico, no plano ontológico), pressupõem-no como atividade fundadora e, 

portanto, nele possuem um “modelo primário”. Aqui cabe esclarecer que a 
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precedência do trabalho é de caráter ontológico, e não cronológico; isso implica o 

fato de que essas práxis possam ter surgido concomitantemente ao trabalho, 

embora este último assuma centralidade no processo. 

Sobre isso, Lukács (2013, p. 93, grifos nossos) explica que 

O caráter dialético do trabalho como modelo da práxis social aparece aqui 
exatamente no fato de que esta última, nas suas formas mais evoluídas, 
apresenta muitos desvios com relação ao próprio trabalho. Já descrevemos 
anteriormente outra forma dessas complicações mediatas, porém ligadas 
em muitos aspectos àquela da qual estamos falando agora. Ambas as 
análises mostram que o trabalho é a forma fundamental e, por isso, mais 
simples e clara daqueles complexos cujo enlace dinâmico forma a 
peculiaridade da práxis social. Exatamente por isso é preciso sublinhar 
sempre de novo que os traços específicos do trabalho não podem ser 
transferidos diretamente para formas mais complexas da práxis social. [...] o 
trabalho realiza materialmente a relação radicalmente nova do metabolismo 
com a natureza, ao passo que as outras formas mais complexas da práxis 
social, na sua grandíssima maioria, têm como pressuposto insuperável esse 
metabolismo com a natureza, esse fundamento da reprodução do homem 
na sociedade. 
 

A sociedade se constitui enquanto um complexo de complexos, no qual o 

trabalho corresponde ao complexo fundante, ao modelo primário de práxis. Contudo, 

a práxis em geral não se resume ao complexo do trabalho, o que significaria anular o 

movimento contínuo de complexificação do ser social, fundado no intercâmbio 

orgânico com a natureza e impulsionado pelo intercâmbio que se desenvolve entre 

os próprios homens, ou seja, pelas práxis “particulares” dos diversos complexos 

sociais. 

Destarte, estamos em face de um processo que ultrapassa os limites da 

esfera natural, já que possui caráter eminentemente social e que foi fundado, 

exclusivamente, pelo trabalho. Assim, é a partir do intercâmbio orgânico com a 

natureza que o homem se complexifica enquanto “ser”, afastando-se das barreiras 

naturais (mas não as eliminando) e tornando-se um ser social. 

Esse é o caráter que Marx (1988a) demonstra no capítulo V (mas que persiste 

como pano de fundo em toda a obra) e que Lukács (2013) problematiza em Para 

uma ontologia do ser social. Isto significa que eles compreendem o trabalho sob um 

ponto de vista ontológico, atribuindo-lhe a característica “universal” de ser a 

atividade fundante do ser social; “a natureza geral do processo do trabalho não se 

altera, naturalmente, por executá-lo o trabalhador para o capitalista, em vez de para 

si mesmo” (MARX, 1988a, p. 147). 
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1.2. Trabalho abstrato: forma “particular” de trabalho do capitalismo  

 

 

Revelar o caráter mais geral do trabalho não é suficiente para fazer a crítica 

da forma de trabalho existente no capitalismo. Isto significa que, apesar de a 

natureza geral do processo não se alterar no capitalismo, há elementos a serem 

considerados que só existem nessa forma de sociabilidade e que, por conta disto, 

são determinantes para a compreensão dos problemas sociais específicos desta 

fase histórica.  

Esse é o ponto nodal para a compreensão daquilo que chamamos de 

“questão da saúde dos trabalhadores”. Apenas com o entendimento da articulação 

que se dá, em face da organização social capitalista, entre o caráter geral do 

trabalho e suas “particularidades” historicamente determinadas, é que se pode 

demonstrar o que seja a “questão”, enquanto produto da produção/reprodução 

capitalista.  

A articulação supracitada ocorre mediante um processo de subsunção do 

trabalho em si ao trabalho abstrato. É preciso considerar que vivemos em um modo 

de produção no qual o intercâmbio orgânico entre homem e natureza está voltado à 

produção de valor de troca, cristalizado nas mercadorias8. Marx (1988a, p. 45, grifos 

nossos) afirma que “a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção 

capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria 

individual como sua forma elementar”. 

Assim, as relações sociais passam por uma crescente e contínua 

mercantilização, ou, dito de outro modo, a mercadoria passa a ser o eixo 

organizador da vida social. Os homens passam a se reconhecer como compradores 

e vendedores de mercadoria, num processo evoluído de alienação ao qual Marx 

(1988a) chamou de fetichismo da mercadoria. Nessa direção, o processo de 

trabalho é regido pelas necessidades do mercado, expressão das necessidades de 

produção e reprodução do capital. Assim, no capitalismo, o processo de trabalho é, 

ao mesmo tempo, processo de valorização, podendo ser sintetizado pela expressão 

                                                
8
  “A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 

propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, 
se elas se originam do estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. Aqui também não se trata 
de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como meio de subsistência, isto 
é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de produção” (MARX, 1988a, p. 45). 
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processo de produção9. 

Vale ressaltar que “o valor de troca aparece, de início, como a relação 

quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam contra 

valores de uso de outra espécie, uma relação que muda constantemente no tempo e 

no espaço” (MARX, 1988a, p. 46). Isto significa dizer que o valor de troca pressupõe 

o valor de uso, além de consistir na forma peculiar (ao capitalismo) de igualar 

valores de uso diferentes, de viabilizar as trocas mercantis.  

Nessas condições, ao se igualar valores de uso diferentes, deve-se 

determinar o que há em comum entre eles. Ou seja, aquilo que determina a 

grandeza de valor10 de cada bem produzido e que permite igualá-los. Vejamos o que 

Marx (1988a, p. 47, grifo no original) diz sobre isso: 

Por meio do quantum nele contido da 'substância constituidora do valor', o 
trabalho. A própria quantidade de trabalho é medida pelo seu tempo de 
duração, e o tempo de trabalho possui, por sua vez, sua unidade de medida 
nas determinadas frações do tempo, como hora, dia etc. 
 

É a quantidade de trabalho (medida em tempo de trabalho) despendida em 

uma mercadoria que permite compará-la a outra mercadoria, viabilizando uma troca. 

Marx (1988a, p. 47-8) continua: 

O trabalho, entretanto, o qual constitui a substância dos valores, é trabalho 
humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho do homem. A força 
conjunta de trabalho da sociedade, que se apresenta nos valores do mundo 
das mercadorias, vale aqui como uma única e a mesma força de trabalho do 
homem, não obstante ela ser composta de inúmeras forças de trabalho 
individuais. Cada uma dessas forças de trabalho individuais é a mesma 
força de trabalho do homem como a outra, à medida que possui o caráter 
de uma força média de trabalho social, e opera como tal força de trabalho 
socialmente média, contanto que na produção de uma mercadoria não 
consuma mais que o trabalho em média necessário ou tempo de trabalho 
socialmente necessário. 
 

Quanto mais trabalho socialmente necessário exige a produção de uma 

mercadoria, maior é a grandeza de valor desta. “O valor de uma mercadoria está 

para o valor de cada uma das outras mercadorias assim como o tempo de trabalho 

                                                
9
  Ao leitor, esclarecemos que sempre que nos referirmos ao processo de trabalho específico 

do capitalismo, estamos pressupondo que há um processo de valorização conjugado, mesmo que 
não utilizemos a expressão processo de produção. De fato, destaca-se que ambos os processos 
estão interligados, sendo separados apenas com fins didáticos e de elucidação, pois no capitalismo o 
processo de trabalho é organizado em função do processo de valorização. 
10

  No capítulo I de O Capital, Marx (1988a) deixa claro o caráter dual do valor. Nele estão 

implicados o valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é condição dialética para a existência do 
valor de troca, apesar de este subsumi-lo (mas nunca suprimi-lo). Portanto, sempre que o termo valor 
comparecer, traz consigo esta relação. Diante disso, a grandeza de valor, apesar de fundada na 
produção (alienada) de valores de uso, é um requisito demandado pelo processo de troca de 
mercadorias do tipo capitalista, ou seja, referente ao valor de troca. 
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necessário para a produção de uma está para o tempo de trabalho necessário para 

a produção de outra” (MARX, 1988a, p. 48). 

Ao se igualar coisas, tendo como referência o trabalho em média socialmente 

gasto para produzi-las, desconsideram-se todas as suas outras qualidades, aquelas 

propriedades que determinaram sua utilidade (seu valor de uso), suas “diferenças”, 

reduzindo o produto de processos de trabalho diversos às horas ou aos minutos 

trabalhados. Isto é,  

Deixando de lado então o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a 
elas apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. 
Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas 
mãos. Se abstrairmos o seu valor de uso, abstraímos também os 
componentes e formas corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixa já de 
ser mesa ou casa ou fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas 
qualidades sensoriais se apagaram. Também já não é o produto do trabalho 
do marceneiro ou do pedreiro ou do fiandeiro ou de qualquer outro trabalho 
produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do 
trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, e 
desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas desses 
trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua 
totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato. (MARX, 
1988a, p. 47). 
 

Para possibilitar que as mercadorias sejam trocadas no mercado é preciso, 

pois, que o trabalho seja reduzido ao trabalho abstrato. Abstrato no sentido de que 

se abstraem as qualidades que determinam a utilidade do produto, desconsiderando 

o que há de especial em cada trabalho “particular”, igualando-os, tomando o trabalho 

numa forma indiferenciada, como igual trabalho humano. Ocorre a subsunção do 

valor de uso ao valor de troca, das necessidades efetivamente humanas às 

necessidades de produção e reprodução do capital, ou ainda, do trabalho ao 

trabalho abstrato (ao capital). 

Convém lembrar que a produção de valores de troca está fundada na 

expropriação dos produtores diretos dos seus meios de produção, ocorrida através 

de um processo que Marx (1988b) designou de acumulação primitiva (abrange a 

transição do modo de produção feudal para o capitalista)11. Como resultado deste 

processo, 

                                                
11

  Esse processo ocorre por volta dos séculos XV, XVI e XVII. Com a crise do feudalismo, 
ocorre a dissolução das relações de vassalagem e a expropriação do camponês de suas terras 
(mediante o uso da força), privando-o dos seus meios de produção. Outras alternativas vão se 
mostrando mais adequadas nessa transição, tendo em vista o fluxo de riquezas advindas das 
colônias (possibilitado pela expansão marítima de alguns países europeus), o crescimento do 
comércio, do crédito, dos burgos, das oficinas, das relações de assalariamento (atingindo os antigos 
servos e parte do camponeses antes autônomos) etc., consubstanciando o prelúdio do capitalismo. 
Para maiores detalhes sobre a acumulação primitiva, recomendamos a leitura do capítulo XXIV de “O 
Capital” (MARX, 1988b). 
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os primeiros [burgueses] acumularam riquezas e os últimos [proletários], 
finalmente, nada tinham para vender senão sua própria pele. E desse 
pecado original data a pobreza da grande massa que até agora, apesar de 
todo seu trabalho, nada possui para vender senão a si mesma, e a riqueza 
dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham parado de 
trabalhar. (MARX, 1988b, p. 251). 
 

Diante disso, o antigo servo, ou até alguns aprendizes das oficinas e 

camponeses antes autônomos (expropriados de sua base fundiária), deparam-se 

com um cenário no qual a mercadoria passa a ser a mediação para o atendimento 

de suas necessidades, o que implica entrar no circuito de compra e venda. Contudo, 

são homens despossuídos de qualquer bem, restando-lhes uma única opção: vender 

a sua força de trabalho. 

A partir da transformação da força de trabalho em mercadoria estabelece-se 

uma relação na qual quem produz não fica com o que foi produzido. Já aqueles que 

possuem os meios de produção (os capitalistas) acumulam riqueza por meio da 

apropriação do trabalho excedente dos produtores diretos (a classe trabalhadora). 

Desse modo, o trabalho (na sua forma abstrata) é a razão da riqueza de uma classe 

e, ao mesmo tempo, da pauperização (e toda desgraça dela decorrente) de outra 

classe.  

Diante desse tipo de trabalho e da sociedade que se organiza a partir dele, as 

condições gerais de vida dos trabalhadores ficam consideravelmente 

comprometidas. O processo de pauperização que a classe trabalhadora enfrenta é 

determinante para o acesso limitado (ou, muitas vezes, ao não acesso) à 

alimentação, à habitação, ao vestuário etc., o que influencia diretamente nas 

condições de saúde. Tal quadro, associado à degradação da saúde ocorrida 

diretamente no processo de trabalho, conforma uma “questão” complexa e dinâmica, 

constituída no bojo da realidade “contraditória” do capitalismo, o que requer que a 

analisemos tendo em vista a “totalidade” social.  

Assim, o trabalho em si é responsável pela humanização (autoconstrução 

humana), mas em sua forma histórica capitalista passa a ser fundamento da 

desigualdade e degradação humana, especialmente visível no que tange à saúde. 

Esta premissa é decisiva para a análise da “questão”, desde o que diz respeito à sua 

definição até à apreensão de seus desdobramentos. Antes de adentrar no debate 

específico dela, deixemos claro, a seguir, por quais mecanismos o trabalho abstrato 

produz, ao mesmo tempo, riqueza e pauperismo. 
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1.3. Exploração, acumulação e pauperismo: elementos estruturais do trabalho 

abstrato                          

 

 

O fato de a esfera jurídica legitimar o trabalho assalariado (forma 

predominante de materialização do trabalho abstrato) como algo que ocorre entre 

humanos igualmente livres não deve ser confundido com a superação da condição 

de exploração. Vale destacar que, mesmo sob outras maneiras, a exploração do 

homem pelo homem estava presente nos trabalhos escravo e servil, mas se 

constituía, entre outros fatores, da ausência de liberdade jurídica de escravos e 

servos ante seus senhores, o que pode gerar a sensação de que, sob o capitalismo, 

alcançando-se a liberdade jurídica, ter-se-ia superado a exploração. Marx 

desmistifica a suposta liberdade dos proletários, demonstrando que eles são 

Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente 
aos meios de produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de 
produção lhes pertencem, como, por exemplo, o camponês 
economicamente autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e 
desprovidos deles. [...] A relação-capital pressupõe a separação entre os 
trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho. 
(MARX, 1988b, p. 252). 
 

A igualdade jurídica é uma das estratégias que serve para o mascaramento 

da desigualdade estrutural do trabalho abstrato12. A exploração do trabalho atinge 

seu grau maior de sofisticação sob os ditames do capital, porquanto é capaz de 

produzir uma quantidade de riqueza material nunca antes vista, ao mesmo tempo 

que determina a pauperização dos seus produtores. 

A primeira questão que explica tal condição é o fato de que o processo de 

trabalho, no capitalismo, é também processo de valorização. Como já explicamos, 

nesta sociedade não se produz apenas valor de uso, mas valor. O capitalista tem o 

objetivo de 

[…] produzir uma mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos 
valores das mercadorias exigidas para produzi-la, os meios de produção e a 
força de trabalho, para as quais adiantou seu bom dinheiro no mercado. 
Quer produzir não só um valor de uso, mas uma mercadoria, não só valor 
de uso, mas valor e não só valor, mas também mais-valia. (MARX, 1988a, p. 
148). 
 

                                                
12

  No capítulo sexto, aprofundaremos a questão da liberdade através das categorias 

“emancipação política” e “emancipação humana”. 
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O processo de produção, portanto, resulta numa constante produção de valor 

que deve ultrapassar o valor adiantado pelo capitalista na compra dos meios de 

produção e da força de trabalho, do que se constitui a mais-valia. Aqui se chega ao 

ponto nodal da exploração capitalista do trabalho: a produção de mais-valia, aquele 

valor a mais que surge ao fim da produção. Este é o elemento movente do sistema 

do capital, a sua razão de ser. Não obstante, surgem diversas explicações sobre a 

origem desse valor a mais, centradas em variadas dimensões econômicas, mas 

sempre ignorando a existência de uma relação de exploração e desigualdade, o que 

Marx (1988a) julga ser uma mistificação do processo. Por isso, ele buscou 

demonstrar, de forma precisa, de onde surge a mais-valia, revelando as 

“contradições” das explicações vigentes. 

A primeira tarefa desenvolvida por Marx (1988a) para desmistificar o 

surgimento da mais-valia foi diferenciar a circulação simples da circulação 

capitalista. Para Marx (1988a), no primeiro caso, na circulação simples (M – D – M), 

podemos vislumbrar a seguinte situação: um indivíduo possui determinadas 

necessidades que só podem ser atendidas por produtos que ele não possui. Ao 

mesmo tempo, ele produz certo tipo de mercadoria que lhe é sobrante. Diante disso, 

tal indivíduo se desfaz do que produz de modo excedente, trocando por dinheiro. 

Sob a posse deste último, vai ao mercado em busca de adquirir valor de uso 

adequado à satisfação de suas necessidades. O indivíduo lança mercadoria na 

circulação para retirar mercadoria de outra qualidade e o dinheiro comparece apenas 

como mediador.  

Já na circulação do dinheiro como capital (D – M – D), outra coisa acontece: 

Vejamos mais de perto a circulação D – M – D. Ela percorre, como a 
circulação simples de mercadorias, duas fases antitéticas. Na primeira fase, 
D – M, compra, o dinheiro é transformado em mercadoria. Na segunda fase, 
M – D, venda, a mercadoria é retransformada em dinheiro. A unidade de 
ambas as fases é, porém, o movimento global, que troca dinheiro por 
mercadoria e, novamente, a mesma mercadoria por dinheiro, compra 
mercadoria para vendê-la, ou, se não se consideram as diferenças formais 
entre compra e venda, compra mercadoria com o dinheiro e dinheiro com 
mercadoria. O resultado, em que todo o processo se apaga, é troca de 
dinheiro por dinheiro, D – D. Se com 100 libras esterlinas compro 2000 
libras de algodão e revendo as 2000 libras de algodão por 110 libras 
esterlinas, então troquei afinal 100 libras esterlinas por 110 libras esterlinas, 
dinheiro por dinheiro. (MARX, 1988a, p. 122). 
 

Diferentemente do caso anterior, nesta circulação lança-se dinheiro no 

mercado e, no final do ciclo, retira-se também dinheiro, sendo a mercadoria, agora, a 

mediadora do processo. Conforme muito bem assinalou Marx, abstraindo as 
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diferenças formais entre compra (primeira etapa da circulação do dinheiro como 

capital) e venda (segunda etapa), o que temos é troca de dinheiro por dinheiro. Mas, 

logicamente, o processo seria “insosso” se a quantia de dinheiro retirada ao final 

fosse igual à do início. Logo, há, no fechamento do ciclo, um dinheiro a mais (ΔD), o 

qual representa o objetivo final do possuidor do dinheiro.  

Apesar de ambos os ciclos poderem ser decompostos nas duas mesmas 

etapas (transformação de dinheiro em mercadoria e transformação de mercadoria 

em dinheiro), Marx acentua as “diferenças” entre estes dois ciclos, especialmente 

sobre a ordem das etapas, dos seus objetivos e da função que o dinheiro assume: 

O que, no entanto, separa de antemão ambos os ciclos M – D – M e D – M 
– D é a sucessão inversa das mesmas fases contrapostas de circulação. A 
circulação simples de mercadorias começa com a venda e termina com a 
compra, a circulação do dinheiro como capital começa com a compra e 
termina com a venda. Lá a mercadoria, aqui o dinheiro constitui o ponto de 
partida e o ponto de chegada do movimento. Na primeira forma é o dinheiro, 
no outro, inversamente, é a mercadoria que media o transcurso global. 
(MARX, 1988a, p. 122). 
 

Assim, 

O ciclo M – D – M parte do extremo de uma mercadoria e se encerra com o 
extremo de outra mercadoria, que sai da circulação e entra no consumo. 
Consumo, satisfação de necessidades, em uma palavra, valor de uso, é, por 
conseguinte, seu objetivo final. O ciclo D – M – D, pelo contrário, parte do 
extremo do dinheiro e volta finalmente ao mesmo extremo. Seu motivo 
indutor e sua finalidade determinante são, portanto, o próprio valor de troca. 
(MARX, 1988a, p. 123). 
 

Não se trata apenas de uma inversão formal das etapas da circulação. Os 

objetivos são completamente diferentes em cada ciclo. Na circulação simples, o 

indivíduo busca atender suas necessidades, um valor de uso para consumo. Na 

circulação do dinheiro como capital, o capitalista adianta o dinheiro (faz com que ele 

entre num processo de circulação no qual assume função peculiar), transforma-o, 

numa primeira etapa, em mercadoria que não tem relação direta com suas 

necessidades (portanto, que não irá consumir), e num segundo momento, recebe 

seu dinheiro mais um excedente. Prossegue Marx (1988a, p. 123-4): 

Na circulação simples de mercadoria, ambos os extremos têm a mesma 
forma econômica. Eles são, ambos, mercadoria. Eles são também 
mercadorias de mesma grandeza de valor. Mas eles são qualitativamente 
valores de uso diferentes, por exemplo, grão e roupas. O intercâmbio de 
produtos, a mudança dos diferentes materiais em que o trabalho social se 
representa, constitui aqui o conteúdo do movimento. De outro modo na 
circulação D – M – D, ela aparece, à primeira vista, sem conteúdo porque 
tautológica. Ambos os extremos têm a mesma forma econômica. Eles são 
ambos dinheiro, portanto não-valores de uso qualitativamente diferenciados, 
pois dinheiro é a figura metamorfoseada das mercadorias, em que seus 
valores de uso específicos estão apagados. […] Portanto, o processo D – M 
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– D não deve seu conteúdo a nenhuma diferença qualitativa de seus 
extremos, pois ambos são dinheiro, mas apenas à sua diferença 
quantitativa. No final, mais dinheiro é retirado da circulação do que foi 
lançado nele no começo. O algodão comprado por 100 libras esterlinas é, 
por exemplo, revendido a 100 + 10 libras esterlinas, ou 110 libras esterlinas. 
A forma completa desse processo é, portanto, D – M – D', em que D' = D + 
ΔD. 
 

Enquanto a diferença entre os extremos da circulação simples é qualitativa, 

valores de uso diferentes, a diferença dos extremos da outra circulação é 

quantitativa, dinheiros com grandezas distintas. Então, é através do processo de 

compra para venda (D – M – D') que o dinheiro torna-se valor que se valoriza. Por 

ser valor, tem a capacidade de se autovalorizar. O valor é o sujeito do processo, 

assumindo diferentes formas: o dinheiro é sua “forma geral”, e a mercadoria sua 

forma “particular”. Somente nestas condições o dinheiro é capital e, apesar de 

alguns processos secundários poderem se interpor nas duas etapas da sua 

circulação, a fórmula D – M – D' apresenta-se como geral no capitalismo – através 

dela, conseguimos identificar, ao final da circulação, o surgimento de um valor a 

mais (a mais-valia). 

Na sequência, Marx (1988a) revela as “contradições” desta fórmula geral e 

fornece uma oportuna contribuição para resolver o enigma da produção da mais-

valia, uma vez que, observando-se esta fórmula, pode-se ter a impressão de que a 

circulação produz mais-valia. Para provar o contrário, Marx analisa, a princípio, a 

troca de equivalentes, mostrando que daí não se cria valor, contrariando a tese de 

Condillac, na qual um valor de uso teria menor valor para quem lhe tem de forma 

sobrante, e maior valor para quem necessita dele e, por conta disto, vai ao mercado 

comprá-lo para consumi-lo. Vejamos o que diz Condillac (apud MARX, 1988a, p. 

129, grifos no original): 

O valor das coisas baseia-se apenas em sua relação com nossas 
necessidades. O que para um é mais, é menos para o outro, e vice-versa. 
[...] Não se pressupõe que ofereçamos à venda coisas indispensáveis ao 
nosso consumo. Queremos dar uma coisa inútil para nós, a fim de conseguir 
uma que nos é necessária; queremos dar menos por mais. [...] Era natural 
julgar que na troca se dê igual valor por valor igual, sempre que cada uma 
das coisas trocadas era igual em valor ao mesmo quantum de dinheiro. [...] 
Mas outra consideração precisa ainda entrar no cálculo; é de se perguntar 
se ambos trocamos um supérfluo por algo necessário.  
 

Conforme Marx (1988a), contudo, o que determina o quanto vale a 

mercadoria, considerando o processo em sua pureza (isso porque outros fatores 

complementares podem interferir), não é o ponto de vista ou a necessidade de quem 

compra ou de quem vende. Se assim fosse, o mesmo produto teria dois valores, um 
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na perspectiva do comprador e outro na perspectiva do vendedor. Porém, o produto 

tem seu valor determinado pelo quantum de trabalho objetivado nele; assim, 

considerando os valores de uso, não se troca menos por mais (ou não se gera valor) 

por, simplesmente, necessitar mais ou menos de um produto.  

Numa segunda condição, Marx (1988a) toma para análise um processo no 

qual o vendedor ou o comprador por algum motivo foi beneficiado. Ou seja, o 

vendedor superfaturou o produto, e com isso obteve um suposto lucro ou, em outra 

situação, o comprador conseguiu comprar a mercadoria por um preço abaixo ao de 

mercado. Contudo, não se pode explicar o surgimento de qualquer valor, mais-valia, 

a partir daí. Imaginemos que este processo se universalize e, por exemplo, todos os 

vendedores resolvam superfaturar seus produtos em 10%. Como ele, vendedor, não 

possui tudo o que precisa para viver, terá de, em algum momento, assumir a posição 

de comprador, sofrendo do seu próprio veneno – do ponto de vista geral, é uma 

soma zero. Vejamos um exemplo: 

A vende vinho para B no valor de 40 libras esterlinas e adquire em troca 
cereal no valor de 50 libras esterlinas. A converteu as suas 40 libras 
esterlinas em 50 libras esterlinas, fez mais dinheiro de menos dinheiro e 
transformou a sua mercadoria em capital. Vejamos mais de perto. Antes da 
troca, tínhamos vinho em mãos de A por 40 libras esterlinas e cereal em 
mãos de B por 50 libras esterlinas; valor global de 90 libras esterlinas. 
Depois da troca, temos o mesmo valor global de 90 libras esterlinas. O valor 
circulante não aumentou um único átomo, a sua repartição entre A e B é 
que se modificou. De um lado aparece como mais-valia o que do outro é 
menos-valia, de um lado como plus, do outro como minus. A mesma 
mudança teria ocorrido se A, sem a forma dissimuladora da troca, tivesse 
roubado 10 libras esterlinas diretamente de B. (MARX, 1988a, p. 132, grifos 
no original). 
 

Diante disso, conclui-se: “a formação de mais-valia, e daí a transformação de 

dinheiro em capital não pode ser, portanto, explicada por venderem os vendedores 

as mercadorias acima do seu valor, nem por os compradores as comprarem abaixo 

do seu valor” (MARX, 1988a, p. 131). A mais-valia, portanto, não se origina da 

circulação. Apesar disso, vejamos a ressalva de Marx (1988a, p. 134): 

O possuidor de mercadorias pode formar valores por meio do seu trabalho, 
mas não valores que se valorizem. Ele pode aumentar o valor de uma 
mercadoria, acrescentando, mediante novo trabalho, novo valor ao valor 
preexistente, por exemplo, ao fazer de couro, botas. O mesmo material tem 
agora mais valor porque ele contém um quantum maior de trabalho. A bota 
tem, por isso, mais valor do que o couro, mas o valor do couro permanece o 
que era. Ele não se valorizou, não se acrescentou uma mais-valia durante a 
fabricação da bota. É, portanto, impossível que o produtor de mercadorias, 
fora da esfera de circulação, sem entrar em contato com outros possuidores 
de mercadorias, valorize valor e, daí, transforme dinheiro ou mercadoria em 
capital. 
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Devemos compreender o processo de valorização em sua “totalidade”: 

produção, circulação, distribuição e consumo não são isolados uns dos outros; ao 

contrário disto, a razão de ser de cada uma destas etapas reside nas outras. Então, 

por mais que a mais-valia não se origine na circulação, ela não poderia se realizar 

se os possuidores de mercadoria não entrassem em contato com outros 

possuidores. 

Nesta perspectiva, persiste o questionamento: quando ocorre a produção da 

mais-valia? Após analisar as outras possibilidades, Marx (1988a, p. 134-5) responde: 

A modificação [de mercadorias em mais valor] só pode originar-se, portanto, 
do seu valor de uso enquanto tal, isto é, do seu consumo. Para extrair valor 
do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de dinheiro precisaria ter 
a sorte de descobrir dentro da esfera da circulação, no mercado, uma 
mercadoria cujo próprio valor de uso tivesse a característica peculiar de ser 
fonte de valor, portanto, cujo verdadeiro consumo fosse em si objetivação de 
trabalho, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de dinheiro 
encontra no mercado tal mercadoria específica – a capacidade de trabalho 
ou a força de trabalho. 
 

Logo, todo processo de valorização sustenta-se no consumo de uma 

mercadoria especial: a força de trabalho. Isso se deve ao fato de que ela, enquanto 

mercadoria, possui seu valor de uso definido por sua capacidade de ser objetivação 

de trabalho, logo é a única mercadoria capaz de produzir um valor maior do que o 

seu próprio valor, ao ser consumida. E, como já vimos, a partir do momento que o 

trabalhador se vê “livre” (num duplo sentido), ele coloca esta mercadoria especial à 

disposição no mercado. 

A primeira questão para entendermos a “essência” da exploração capitalista 

do trabalho está então solucionada: o processo de produção resulta num acréscimo 

de valor devido ao consumo de uma mercadoria especial, a força de trabalho. 

Contudo, resta, ainda, esclarecer que este valor a mais, por si só, não consiste em 

mais-valia. Esta, na verdade, só se constitui na diferença entre o que se paga ao 

trabalhador e o valor que ele produziu ao final do processo. Portanto, a mais-valia só 

pode ser compreendida como resultado de uma subtração: o valor que a força de 

trabalho produz menos o valor que é pago ao trabalhador. Para resolver esta 

equação é preciso, pois, sabermos como se define o valor a ser pago pela força de 

trabalho. Isto é, qual o valor da força de trabalho segundo a ótica capitalista.  

Para Marx, esta resposta encontra-se sob a mesma lógica do valor, válida 

para as mercadorias em geral, mas apresentando resultados diferenciados, 

porquanto a força de trabalho é uma mercadoria especial. Vejamos: 
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O valor da força de trabalho, como o de toda outra mercadoria, é 
determinado pelo tempo de trabalho necessário à produção, portanto 
também reprodução, desse artigo específico. Enquanto valor, a própria força 
de trabalho representa apenas determinado quantum de trabalho social 
médio nela objetivado. A força de trabalho só existe como disposição do 
indivíduo vivo. Sua produção pressupõe, portanto, a existência dele. Dada a 
existência do indivíduo, a produção da força de trabalho consiste em sua 
própria reprodução ou manutenção. Para sua manutenção, o indivíduo vivo 
precisa de certa soma de meios de subsistência. O tempo de trabalho 
necessário à produção da força de trabalho corresponde, portanto, ao 
tempo de trabalho necessário à produção desses meios de subsistência ou 
o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários 
à manutenção do seu possuidor. A força de trabalho só se realiza, no 
entanto, mediante sua exteriorização, ela só se aciona no trabalho. Por meio 
de sua ativação, o trabalho, é gasto, porém, determinando quantum de 
músculo, nervo, cérebro etc. humanos que precisa ser reposto. Esse gasto 
acrescido condiciona uma receita acrescida. Se o proprietário da força de 
trabalho trabalhou hoje, ele deve poder repetir o mesmo processo amanhã, 
sob as mesmas condições de força e saúde. A soma dos meios de 
subsistência deve, pois, ser suficiente para manter o indivíduo trabalhador 
como indivíduo trabalhador em seu estado de vida normal. (MARX, 1988a, 
p. 137).  

 
Ou seja, o valor da força de trabalho leva em conta o valor dos meios de 

subsistência para mantê-lo em estado normal de vida, capaz de trabalhar. Além 

disso, deve-se considerar que existe aí um componente cultural que varia no tempo 

e no espaço: 

As próprias necessidades naturais, como alimentação, roupa, aquecimento, 
moradia etc., são diferentes de acordo com o clima e outras peculiaridades 
naturais de um país. Por outro lado, o âmbito das assim chamadas 
necessidades básicas, assim como o modo de sua satisfação, é ele mesmo 
um produto histórico e depende, por isso, grandemente do nível cultural de 
um país, entre outras coisas, também essencialmente sob que condições e, 
portanto, com que hábitos e aspirações de vida se constitui a classe dos 
trabalhadores livres. Em antítese às outras mercadorias, a determinação do 
valor da força de trabalho contém, por conseguinte, um elemento histórico e 
moral. No entanto, para determinado país, em determinando período, o 
âmbito médio dos meios de subsistência básicos é dado. (MARX, 1988a, p. 
137). 
 

Ademais, deve-se ainda considerar o valor para garantir a reposição da força 

de trabalho ao longo das gerações, isto é, garantir a sobrevivência dos filhos dos 

trabalhadores (futuros trabalhadores), uma vez que o movimento de valorização é 

constante e requer sempre a presença de força de trabalho a ser consumida. 

Assim, considerando o processo em sua pureza, paga-se ao trabalhador, que 

vende provisoriamente sua força de trabalho, de acordo com os termos do contrato 

firmado, o suficiente para sua reprodução enquanto ser humano, e de sua família. 

Contudo, o valor que o consumo da força de trabalho gera é superior ao trabalho 

necessário cristalizado nos produtos que garantem a sobrevivência do seu 

possuidor. Olhando para este ponto, começa a fazer sentido o acréscimo de dinheiro 
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que surge ao final de D – M – D', pois se paga pelo valor de troca da força de 

trabalho, mas seu valor de uso consubstancia-se na capacidade de produzir valor a 

mais. 

Diante de tudo isso, considerando que se paga ao trabalhador sempre menos 

que o equivalente ao valor que ele produziu, ainda que este seja o suficiente para 

que ele mantenha seu estado normal de vida (o que nem sempre acontece), Marx 

(1988a, p. 140-1) conclui: 

O processo de consumo da força de trabalho é, simultaneamente, o 
processo de produção de mercadoria e de mais-valia. O consumo da força 
de trabalho, como consumo de qualquer outra mercadoria, ocorre fora do 
mercado ou da esfera de circulação. Abandonemos então, junto com o 
possuidor de dinheiro e o possuidor da força de trabalho, essa esfera 
ruidosa, existente na superfície e acessível a todos os olhos, para seguir os 
dois ao local oculto da produção […] Aqui há de se mostrar não só como o 
capital produz, mas também como ele mesmo é produzido, o capital. O 
segredo da fabricação de mais-valia há de se finalmente desvendar.  
 

Finalmente, ao apontar o consumo da força de trabalho como sendo o cerne 

do processo de produção, Marx não deixa dúvidas: o segredo da produção da mais-

valia e, portanto, do próprio capital está no que ele chamou de “local oculto”: a esfera 

da produção, com o consumo da força de trabalho. Está aí o indicativo para 

desvendar o enigma que o processo de valorização representa, revelando-se um 

processo de exploração, ainda que legitimado juridicamente. 

A “universalização” do processo de valorização determina a crescente 

pauperização daqueles que produzem a riqueza material da sociedade, já que, 

mesmo quando os salários pagos conseguem garantir a subsistência da classe 

trabalhadora, isso implica sempre uma parcela relativamente menor do montante de 

valor produzido. Trata-se de um processo no qual se produz mais riqueza, na 

medida em que se produz mais pobreza, seja absoluta, seja relativa. Conforme Marx 

(1988b, p. 182) explica, o “preço crescente do trabalho em decorrência da 

acumulação do capital significa, de fato, apenas que o tamanho e o peso da cadeia 

de ouro, que o próprio trabalhador forjou para si, permitem reduzir seu aperto”. 

Destarte, a pobreza sob a égide do capital é distinta da escassez 

experimentada nos modos de produção anteriores, uma vez que sua razão de ser 

está no processo de acumulação de capital, que é, ao mesmo tempo, processo de 

pauperização (PIMENTEL, 2007), obedecendo a uma tendência que Marx (1988b) 

chamou de “lei geral de acumulação do capital”. 

Essa “lei” é descrita por Marx (1988b) como um processo com dois momentos 



42 
 

 

diferentes. Num primeiro momento, há a composição constante do capital13, 

resultando em acúmulo de capital variável (valor da força de trabalho – único 

elemento do trabalho capaz de gerar valor) e aumento de salários, mas até certo 

limite, de modo a não se tornar uma ameaça ao próprio sistema. Passado esse 

momento, o capital passa a exigir produtividade crescente (produzir mais 

mercadorias em menor tempo), em meio à concorrência privada, o que acarreta o 

desenvolvimento dos meios de produção. Portanto, a massa de valor do capital 

constante (valor dos meios de produção) deve aumentar em relação ao valor do 

capital variável. 

A tendência do aumento relativo do valor do capital constante sobre o valor do 

capital variável resulta na formação de uma massa de trabalhadores excedente, que 

Marx (1988) designou de exército industrial de reserva (esta hoje se expressa, 

também, no enorme contingente de trabalhadores precarizados). São os 

trabalhadores supérfluos às necessidades médias da expansão do capital e que, por 

conta disso, vão ser lançados no pauperismo absoluto, ou seja, aquele no qual o 

indivíduo nem sequer possui um quantum de valor capaz de suprir sua subsistência 

(PIMENTEL, 2007). 

Assim, 

Quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a 
energia de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do 
proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército 
industrial de reserva. A força de trabalho disponível é desenvolvida pelas 
mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza proporcional 
do exército industrial de reserva cresce, portanto, com as potências da 
riqueza. Mas quanto maior esse exército de reserva em relação ao exército 
ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação consolidada, 
cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto 
maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército 
industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta 
geral, da acumulação capitalista. Como todas as outras leis, é modificada 
em sua realização por variegadas circunstâncias, cuja análise não cabe 
aqui. (MARX, 1988b, p. 200, grifos no original). 
 

Convém destacar que essa “lei” deve ser considerada enquanto uma 

                                                
13

  “A composição do capital tem de ser compreendida em duplo sentido. Da perspectiva do 
valor, ela é determinada pela proporção em que se reparte em capital constante ou valor dos meios 
do produção e capital variável ou valor da força de trabalho, soma global dos salários. Da perspectiva 
da matéria, como ela funciona no processo de produção, cada capital se reparte em meios de 
produção e força de trabalho viva; essa composição é determinada pela proporção entre, por um 
lado, a massa dos meios de produção utilizados e, por outro lado, o montante de trabalho exigido 
para seu emprego. Chamo a primeira de composição-valor e a segunda de composição técnica do 
capital. Entre ambas há estreita correlação. Para expressá-la, chamo a composição-valor do capital, à 
medida que é determinada por sua composição técnica e espelha suas modificações, de: composição 
orgânica do capital. Onde se fala simplesmente de composição do capital, deve-se entender sempre 
sua composição orgânica.” (MARX, 1988b, p. 178). 
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tendência geral, abstraída por Marx levando em conta a pureza do processo e que, 

portanto, comparece nas situações “particulares” sem absoluta identidade, uma vez 

que devem ser considerados, também, vários fatores intervenientes, como oferta e 

demanda específicas de setores econômicos, contextos de superacumulação e/ou 

superprodução, nível de dependência dos capitais nacionais em relação à ordem 

mundial, entre outros. Porém, como “universalidade”, a “lei geral de acumulação” 

permanece operante, enquanto força regente do sistema do capital, determinando 

que os processos “particulares” de produção se aproximem, mais ou menos, do 

processo em sua pureza. Enfim, havendo produção de capital, há produção de valor, 

logo, de mais-valia e de pauperismo relativo e absoluto. 

O pauperismo, portanto, revela-se elemento estrutural do capital, componente 

de uma dinâmica expansiva, como contraponto dialético da produção de riqueza. E 

assim como o capital é expansivo, o pauperismo se expande, constituindo-se no 

elemento mais decisivo da reprodução social dos trabalhadores, uma vez que a 

pauperização determina severas restrições a outros valores de troca, dos quais 

depende a subsistência operária (PIMENTEL, 2007). Por conseguinte, o pauperismo 

não se esgota em si mesmo, estando em associação orgânica com os outros 

problemas sociais tipicamente capitalistas, como a fome, a questão da habitação, a 

violência, a destruição do meio ambiente, e até interferindo no processo saúde-

doença.  

Conforma-se um conjunto de problemas sociais que, obviamente, demandam 

respostas sociopolíticas (tanto da sociedade civil quanto do Estado) e que se 

consubstanciam e se entrelaçam a partir de um mesmo processo, fazendo parte de 

uma “unidade”, ainda que heterogênea. São expressões da “questão social”, que, 

embora una, é extremamente complexa, modificando-se ao longo do tempo, mas 

mantendo sua base material (NETTO, 2001; PIMENTEL, 2007). 

O capitalismo revela-se um modo de produção extremamente “contraditório”, 

estruturado a partir do antagonismo entre capital e trabalho. A produção de valor, a 

exploração do trabalho, o pauperismo e a desigualdade são elementos estruturais, 

inerentes ao capital, que marcam a “totalidade” social nesta fase histórica em 

“particular”. Desta maneira, essas características mais gerais devem se constituir em 

pano de fundo para a análise dos processos mais “particulares” do nosso tempo, 

mesmo que sejam muito pontuais. É essa premissa que tomamos como referencial 

para delimitar a “questão” a seguir. 
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2. A “QUESTÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES” NO PLANO 

ONTOLÓGICO  

 

 

Neste capítulo, dedicamo-nos especificamente a definir a “questão” numa 

perspectiva ontológica. Precisamos qual seja a sua origem, como se dá a sua 

processualidade, depreendendo, deste processo, suas caraterísticas mais gerais e 

“essenciais”. 

 

 

2.1. A “estrutura originária” da “questão”          

 

A abordagem ontológica da saúde dos trabalhadores (enquanto “questão”) 

exige a demonstração, antes de tudo, de qual seja a sua “estrutura originária”, até 

mesmo observando-se como ela se modifica no bojo do desenvolvimento social. 

Lukács é claro ao afirmar que o método deve ser capaz de  

[...] expor a estrutura originária que se constitui no ponto de partida para as 
formas posteriores e, simultaneamente, tornar visíveis as diferenças 
qualitativas que, no curso do desenvolvimento social posterior, se 
apresentam de maneira espontaneamente inevitável e modificam a estrutura 
originária do fenômeno de modo necessário, inclusive de maneira decisiva 
em algumas determinações importantes. (LUKÁCS, 2013, p. 137). 
 

O processo histórico assume, assim, a condição de condutor da análise da 

“questão”, porquanto permite apreender as diferentes formas de ela se expressar. 

Convém lembrar que, nesta perspectiva, a história não é uma mera sucessão de 

fatos, mas possuidora de um caráter dialético e síntese de “contradições”. Em se 

tratando do capitalismo, ela (a história) é a expressão do movimento próprio do 

antagonismo entre capital e trabalho. 

Tomando essa premissa por base, constatamos que a “questão” tem a sua 

“estrutura originária” evidenciada no marco da consolidação do capitalismo, cujo 

momento predominante foi a Revolução Industrial. Marx (1988b) descreve como a 

introdução da maquinaria no processo de trabalho confere impulso à produtividade, 

criando as condições objetivas para o processo de acumulação de capital, mas 

também para a exploração e a consequente pauperização do trabalhador – o que 

compromete a sua reprodução social –, e trazendo uma série de outras 

repercussões negativas para o trabalhador, entre elas, a degradação de sua saúde. 
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Cabe ressaltar que a maquinaria em si mesma poderia reduzir a intensificação 

do ritmo de trabalho e proporcionar menor desgaste físico e psíquico para o 

trabalhador. Sob o modo de produção capitalista, contudo, o uso da maquinaria gera 

um resultado exatamente oposto, uma vez que a lógica de acumulação requer 

produtividade crescente, com a maximização dos lucros (conforme rege a lei do 

valor, tratada no capítulo anterior). Isto é, a produção de mais mercadorias em um 

período igual ou menor. Assim, o trabalhador sempre é submetido a condições 

extenuantes de trabalho, que podem ultrapassar os seus limites fisiológicos (MARX, 

1988b). 

Marx (1988b) revela que os efeitos imediatos do uso capitalista da maquinaria 

serão: 1) o prolongamento da jornada de trabalho (é preciso extrair o máximo da 

força de trabalho, maximizando o uso da maquinaria, numa corrida contra a sua 

desvalorização); 2) a intensificação do ritmo de trabalho, resultado do permanente 

desenvolvimento dos meios de produção e da limitação legal da jornada (o nível de 

intensidade estabelecido depois da instituição das leis fabris do século XIX, na 

Inglaterra), porquanto impulsionaram a crescente extração da mais-valia, na sua 

forma relativa. 

Nessas condições, o trabalho torna-se extremamente extenuante, provocando 

o exaurimento físico e mental dos trabalhadores. Diversos inquéritos sanitários da 

época denunciam o grave estado de saúde dos trabalhadores, revelando a relação 

de diversas doenças com o trabalho excessivo. Marx faz uso desses inquéritos para 

exemplificar o quão é destrutiva a forma específica de trabalho no capitalismo. 

Vejamos alguns trechos: 

Na maioria das fábricas de algodão, de worsted e de seda, um exaustivo 
estado de tensão, necessário para o trabalho junto à maquinaria, cujo 
movimento foi acelerado tão extraordinariamente nos últimos anos, parece 
ser uma das causas da excessiva mortalidade por doenças pulmonares, que 
o Dr. Greenhow comprovou em seu admirável relatório mais recente. 
(REPORTS OF INSP. OF FACT., 1861, p. 25-26 apud MARX, 1988b, p. 37, 
grifos no original). 
 

Percebe-se que o trabalhador era extenuado pela “tensão” do seu trabalho, 

debilitando-se e, assim, predispondo-se a uma série de patologias, como no caso 

das doenças pulmonares entre os operários das fábricas de algodão.  

São várias as denúncias de adoecimento e morte por conta do trabalho 

extenuante: 

Trabalhar até a morte está na ordem do dia, não apenas na oficina das 
modistas, mas em milhares de outros lugares, na verdade em cada lugar 
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onde o negócio floresce. [...]. Permita-nos tomar o exemplo do ferreiro. […] 
Em Marylebone (um dos maiores bairros de Londres), “os ferreiros morrem 
na proporção de 31 por 1000 anualmente, ou 11 acima da média de 
mortalidade dos homens adultos na Inglaterra. A ocupação, uma arte quase 
instintiva da humanidade, em si e para si irrepreensível, torna-se, em virtude 
do excesso de trabalho, destruidora do homem”. (RICHARDSON, 1863 
apud MARX, 1988a, p. 196). 
 

Engels (2008) observa que o trabalho excessivo exigia posturas e 

movimentos inadequados à anatomia e à fisiologia do trabalhador, sendo 

responsável por dores musculares, desgaste das estruturas articulares e 

deformações ósseas.  

De acordo com o autor, 

O trabalho excessivo provoca também outras deformações, principalmente 
os pés chatos […]. Quando uma alimentação melhorada, uma constituição 
física mais robusta e outros fatores preservam os jovens desses defeitos 
mais bárbaros da exploração a que estão sujeitos, o que se constata, no 
mínimo, são dores constantes nas costas, quadris, pernas, tornozelos 
inchados, ulcerações nas coxas e na panturrilha. (ENGELS, 2008, p. 191). 
 

Ademais, muito representativas do quadro que se inaugurava no século XIX 

são a quantidade e a gravidade dos acidentes que ocorriam devido à pressão por 

produção, intensificação do ritmo e condições aviltantes de trabalho.  

Segundo Marx, 

Rodas, cilindros, fusos e teares são, agora, impulsionados com força maior 
e em constante aumento; os dedos precisam pegar o fio quebrado com mais 
rapidez e segurança porque se colocados com hesitação ou descuido são 
sacrificados. [...] Grande número de acidentes é causado pela ansiedade 
dos trabalhadores em executar rapidamente seu serviço. É preciso recordar 
que é da maior importância para os fabricantes que sua maquinaria esteja 
ininterruptamente em movimento, isto é, produzindo fios e tecidos. Cada 
minuto de parada não é apenas uma perda de força motriz, mas de 
produção. (REPORTS OF INSP. OF FACTORIES, 1866, p. 9, 15-17 apud 
MARX, 1988b, p. 43, nota 190a).  
 

Os trechos dos relatórios citados, bem como as observações de Marx e 

Engels, são suficientes para evidenciar como o processo de trabalho (repleto de 

novos elementos e novas práticas – tecnologia, ritmo, formas de controle etc.) 

traduz-se numa grande quantidade de acidentes de trabalho, adoecimento e agravos 

à saúde em geral. A grande indústria vai se revelando uma “câmara de tortura” para 

os trabalhadores, trazendo à tona um conjunto de novos problemas de saúde, 

provocados diretamente pelo trabalho. Some-se a isso o fato de que os 

trabalhadores, já degradados diretamente no processo de trabalho, deparavam-se 

com péssimas condições de habitação, alimentação, vestuário, saneamento etc., 

constituindo-se um contexto incompatível com a saúde.  
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Sobre a degradação da saúde dos trabalhadores no âmbito externo à fábrica, 

é possível reportar a Engels (2008), quando descreve o emblemático e pioneiro caso 

inglês, no qual ocorre o processo de pauperização da classe trabalhadora 

combinado a uma urbanização caótica. O autor constata como as habitações das 

principais cidades inglesas eram imundas, sem ventilação nem água potável, em 

ruas com ambiente totalmente nauseabundo, em meio a toda a sujeira produzida 

pelas fábricas. As famílias operárias mal tinham o que comer, vestindo trapos e 

dormindo, muitas vezes, no chão, isto quando tinham a sorte de possuir um lugar 

onde morar. Não é de se estranhar, como o próprio autor descreve, que várias 

epidemias fossem frequentes, como cólera, tifo etc. Por tais razões, concebemos a 

“questão”, em sua “totalidade”, como plasmada na “questão social” em geral, haja 

vista a indissociabilidade do processo de pauperização (e seus desdobramentos) e o 

processo saúde-doença da classe trabalhadora. 

Analisada por esse ângulo, a “questão” revela todas suas facetas, pois se é 

verdade que o processo de trabalho degrada o corpo e a mente do trabalhador, o 

âmbito da reprodução social também é decisivo para as condições de saúde. 

Portanto, não se pode dicotomizar a “questão”, negligenciando as devidas 

correlações entre os aspectos internos do trabalho e aqueles presentes na vida 

social em geral. Maccacaro (1980, p. 75, grifos no original) sintetiza esse processo: 

De aquí la ecuación: Plusvalía para el capitalista = menor salud para el 
trabajador, tanto más válida cuanto menos entendida en forma mecánica y 
cuanto más resuelta a indicar que la sustracción de la salud por la adición 
de valor no ocurre sólo en momento laboral de la relación de producción, 
sino también en el imperioso realizarse de la capacidad de tal relación, al 
organizarse según la lógica exacta todo el tiempo y el espacio, toda forma y 
relación de la vida del hombre, en la fábrica y en la casa, en la ciudad y en 
la región. 
 

Laurell e Noriega (1989) formulam o conceito de nexo biopsíquico humano, 

conseguindo, de forma precisa, desmistificar a referida dicotomia. Este conceito 

representa a articulação do padrão de desgaste do trabalhador (ocorrido no 

processo de trabalho) com as suas condições de reprodução social. Portanto, 

A combinação especial entre os processos de desgaste e de reprodução 
origina o nexo biopsíquico humano, historicamente específico. Nesta 
concepção, não há uma separação entre o social e o biopsíquico, que logo 
se unem por um vínculo de mediação externo, pois o processo de trabalho é 
ao mesmo tempo social e biopsíquico. (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 36). 
 

Fica explicitado o caráter amplo da “questão”, porquanto ela não se limita ao 

processo de trabalho, o que já pode ser constatado nos escritos de Marx e de 
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Engels. Assim, a partir do breve resgate do marco da introdução da maquinaria no 

processo de trabalho, constata-se que há o soerguimento de um processo social 

sem precedentes, cujas raízes localizam-se na esfera produtiva. Fica evidenciado 

que o novo processo de trabalho proporciona a produção/acumulação de riqueza em 

níveis inéditos, ao mesmo tempo que destrói a saúde dos trabalhadores em uma 

velocidade e intensidade também inéditas. Consoante apontam Mendes e Dias 

(1991), o novo processo é tão alarmante, que a própria classe burguesa – e aqui, 

ainda, não pela via do Estado –, mediante a ameaça da queda da produtividade, 

procura enfrentá-lo, dando origem aos primeiros serviços de Medicina do Trabalho, 

como forma de garantir, minimamente, a reprodução da força de trabalho14. 

Apesar de as classes exploradas do escravismo e do feudalismo (escravos e 

servos, respectivamente) sofrerem com graves problemas de saúde, a dinâmica da 

problemática enfrentada por eles era outra. Portanto, a “questão” da qual tratamos 

consiste em um processo exclusivamente capitalista. Primeiro, porque a dinâmica da 

produção nas sociedades pré-capitalistas não era voltada para a acumulação de 

capital, o que resulta numa dinâmica de destruição da saúde completamente distinta. 

Desse modo, a razão de ser da degradação da saúde não estava hipotecada ao 

acúmulo de capital, considerando que, de acordo com Marx (1988b), a produção no 

escravismo e no feudalismo estava voltada para a subsistência da pólis e do feudo, 

respectivamente, mas não para o mercado; como também não existiam as 

mediações necessárias para transformar a intensificação da exploração do 

trabalhador (e todas as doenças e sofrimento daí decorrentes) em propriedade 

privada de mais meios de produção e mais força de trabalho. Segundo, porque não 

existiam os meios para que se atendessem às necessidades materiais de todos, pois 

a produção de riqueza era limitada pelo subdesenvolvimento dos meios de 

produção, determinando um quadro de escassez responsável por boa parte das 

doenças. Ao contrário, no capitalismo, os meios de produção se desenvolvem ao 

ponto de permitir a superação da escassez pregressa, produzindo riqueza material 

em um novo patamar, mas que se concentra nas mãos da classe capitalista, ao 

passo que o proletariado enfrenta o processo de exploração e dominação, com a 

consequente pauperização (vide subcapítulo 1.3). Em meio ao pauperismo, a classe 

trabalhadora tem sérias restrições no atendimento de necessidades elementares, 

                                                
14

  Ao discutirmos o “campo”, trataremos da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional. 



49 
 

 

persistindo em padrões de reprodução incompatíveis com a saúde e com a vida. 

A partir do momento em que o trabalho passa a ser voltado ao atendimento 

das necessidades do mercado – o que implica sua subordinação ao processo de 

valorização (como mostramos no capítulo anterior, o trabalho, no capitalismo, não 

produz apenas valor de uso, mas também valor de troca, no qual está cristalizada a 

mais-valia extraída da força de trabalho) –, a “questão” se coloca como um processo 

objetivo, tipicamente capitalista. Sua origem está consignada à origem do próprio 

modo de produção capitalista, consolidado no marco da Revolução Industrial. 

 

 

2.2 A “questão” no bojo da “totalidade” 

 

 

A “estrutura originária” da “questão” não é “imune” ao processo histórico-

social, haja vista ser ela dinâmica, expressando-se de diferentes maneiras ao longo 

da história. Decerto, ela conserva diversos elementos originais, porém articulados às 

inovações do tempo histórico. Apreender este movimento exige pôr a “questão” sob 

um crivo ontológico, implicando a observação da categoria da “diferença” como um 

dos referenciais de análise. Conforme Lukács afirmou, é preciso “[...] tornar visíveis 

as diferenças qualitativas que, no curso do desenvolvimento social posterior, se 

apresentam de maneira espontaneamente inevitável e modificam a estrutura 

originária do fenômeno [...]” (2013, p. 137, grifos nossos). 

A dimensão preponderante para o movimento do processo histórico-social é o 

movimento “particular” da esfera produtiva. Isto porque uma ontologia materialista 

pressupõe a economia como dimensão fundamental, claro que sem determinismos. 

Para Lukács (2012, p. 285), “[...] o fato de que a economia seja o centro da ontologia 

marxiana não significa, absolutamente, que sua imagem do mundo seja fundada 

sobre o 'economicismo'." Mais à frente, o autor complementa a sua interpretação do 

método de Marx e argumenta que 

[…] a realidade vai além dos limites da pura economia. Por mais audaciosas 
que sejam as abstrações que ele desenvolve nesse campo, com coerência 
lógica, permanece sempre presente e ativa, nos problemas teóricos 
abstratos, a vivificante interação entre economia propriamente dita e 
realidade extraeconômica no quadro da totalidade do ser social […]. 
(LUKÁCS, 2012, p. 310). 
 

Por isso o âmbito da reprodução social não pode ser considerado como algo 
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à parte, mas dialeticamente associado à produção. Essa determinação econômica é 

o fundamento central para entendermos, por exemplo, o porquê de a “questão” se 

modificar, porquanto há mudanças substanciais no modo de produção capitalista – 

em seus padrões de organização e gestão do trabalho para atender, historicamente, 

às necessidades da acumulação. Pensemos, por exemplo, nas modificações 

trazidas pela organização taylorista/fordista no século XX. A demanda por novas 

formas de controle e gerência do trabalho (diante das grandes dimensões que os 

capitais privados assumiram a partir da fase monopolista) resultou no esvaziamento 

cognitivo do “saber operário” em relação ao ofício como um todo, parcelando-o em 

pequenas suboperações (por vezes, um único gesto repetido insistentemente) 

prescritas pelos gerentes (BRAVERMAN, 1987). 

Conforme o próprio Taylor (1990, p. 40): 

À gerência é atribuída, por exemplo, a função de reunir todos os 
conhecimentos científicos tradicionais que no passado possuíram os 
trabalhadores e então classificá-los, tabulá-los e reduzi-los a normas, leis ou 
fórmulas geralmente úteis ao operário para a execução de seu trabalho 
diário. 
 

A “essência” do taylorismo só pôde, efetivamente, concretizar-se quando das 

inovações técnico-científicas do fordismo (em alusão a Henry Ford, seu principal 

mentor). Para Pinto (2010, p. 35), 

Se a divisão de atividades entre vários trabalhadores, a elas limitados 
dentro de funções específicas, já estava bastante avançada na indústria 
com a expansão do sistema taylorista, a novidade introduzida por Ford, com 
a linha de produção em série, foi a colocação do objeto de trabalho num 
mecanismo automático que percorresse todas as fases produtivas, 
sucessivamente, desde a primeira transformação da matéria-prima bruta até 
o estágio final. 
 

Ademais, a cultura da produção e consumo em massa proposta por Ford, com 

a padronização de mercadorias, viabilizou o controle vertical pretendido pelo 

taylorismo, conformando um binômio (taylorismo/fordismo) que predominou na 

esfera da produção por mais da metade do século XX, tendo se difundido, inclusive, 

para o setor de serviços e comércio. 

Esse tipo de organização do trabalho traduziu-se em uma enormidade de 

agravos à saúde dos trabalhadores. Merlo e Lápis (2005, p. 21) afirmam que “no 

modelo taylorista, a principal fonte de agressão à saúde do trabalhador é a própria 

organização do trabalho”, implicando, principalmente, uma exacerbação do desgaste 

mental. Os referidos autores destacam que a monotonia do trabalho automatizado e 

o medo de não cumprir as prescrições da gerência levam a uma alteração de 
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comportamento por parte do trabalhador, provocando inúmeros distúrbios 

psicoemocionais (insatisfação, baixa autoestima, depressão etc.).  

Além da maior evidência do desgaste mental, os antigos problemas – já 

descritos por Marx (1988b) e Engels (2008) –, como deformações osteomusculares, 

distúrbios do sono, pneumonias, entre outros, persistem, conferindo um caráter de 

maior severidade à “questão”. Não obstante, essa nova fase, ainda mais severa, não 

se instituiu sem a reação política da classe trabalhadora. Emblemático disto foram 

as lutas dos trabalhadores italianos – diante das altíssimas taxas de agravos à 

saúde nas fábricas (BERLINGUER, 1988) – que, no âmbito da saúde, contestavam o 

capitalismo na sua “totalidade”. 

Nesse contexto, a “questão” ganhou evidência política, recolocando-se como 

uma ameaça à produtividade e revelando a insuficiência das formas até então 

hegemônicas de intervenção nas relações trabalho-saúde. Por exemplo, as 

mudanças no tradicional modelo de Medicina do Trabalho apresentaram-se como 

uma necessidade para a própria burguesia, o que marcou o nascedouro do campo 

da Saúde Ocupacional, que, na verdade, reproduzia os velhos princípios da 

Medicina do Trabalho (MINAYO-GOMEZ; LACAZ, 2005). Por parte dos 

trabalhadores, isto implicava alternativas que propusessem rupturas efetivas com o 

referencial vigente – o caso do movimento operário italiano apresenta-se como 

pioneiro neste sentido. Mais à frente, retomaremos tanto a discussão sobre as lutas 

dos trabalhadores, com ênfase para o caso italiano, quanto a formulação dos 

princípios fundamentais do que, mais tarde, será o “campo da Saúde do 

Trabalhador”, enquanto consubstanciação das tentativas de ruptura. Por ora, 

destacamos o aspecto dinâmico da “questão”, que, acompanhando as 

transformações do complexo do trabalho, complexifica-se e demanda respostas, 

inclusive e principalmente, da classe trabalhadora. 

Como já mencionado, a maneira taylorista/fordista de organizar o trabalho 

mantém-se hegemônica, basicamente, até a década de 1960, quando começa a dar 

sinais de desgaste (a complexificação da “questão”, com as altas taxas de 

adoecimento, são expressão disso). Novamente a história comprova o caráter 

irremediável das crises capitalistas, porém com uma nova roupagem a partir da 

década de 1970. Afirmamos isso com base em Mészáros (2009), quando demonstra 

que a crise que se estabelece nos anos 1970 não é igual às crises cíclicas 

anteriores, mas de caráter estrutural. Consoante Antunes (2009), a obsolescência do 
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taylorismo/fordismo é a expressão “fenomênica” mais acentuada desta crise. 

Apesar de as crises cíclicas colocarem em risco partes da estrutura 

capitalista, não possuem o caráter crônico e global da crise que se instalou nos 

últimos 45 anos. Esta, por sua vez, não se restringe à economia, mas afeta todos os 

complexos da vida social e, ainda que tenha fases agudas e concentradas em 

determinados complexos, revela-se crônica, haja vista que mantém sempre (porém, 

de diferentes formas) a estrutura global em ameaça.  

Como resposta à crise estrutural, novas estratégias de organização do 

trabalho se apresentaram como tentativa de alavancar a taxa de lucros e de conferir 

uma sobrevida ao capitalismo. A partir daí, ocorre a mais recente reestruturação 

produtiva, contendo uma série de modificações no complexo do trabalho, com 

repercussões para a classe trabalhadora. De acordo com Antunes (2009, p. 49, grifo 

no original), “o capital deflagrou, então, várias transformações no processo 

produtivo, por meio [...] dos modelos alternativos ao binômio taylorismo/fordismo, em 

que se destaca especialmente o 'toyotismo' [...]”. 

O toyotismo (nome em alusão à sua origem na fábrica japonesa Toyota) se 

coloca como principal alternativa de “flexibilização” da produção, ainda que não 

elimine por completo o antigo binômio taylorismo/fordismo. O novo modelo se 

caracteriza por romper com a rigidez da organização do trabalho, em especial por 

combater a ideia do trabalhador parcelar, propondo a polivalência, flexível às 

necessidades da produção, bem como o abandono da produção padronizada e em 

massa, adotando o just-in-time (gestão pelo estoque, produzindo de acordo com as 

demandas do mercado) (ALVES, 2010). 

Com esse padrão, há um salto de qualidade na subsunção do trabalho ao 

capital. Segundo Alves (2005), ocorre a superação da “incompletude visceral da 

captura da subjetividade operária”. Nas palavras do autor, 

O nexo essencial da lógica da produção toyotista é a captura da 
subjetividade do trabalho vivo. Como salientamos, busca-se constituir um 
novo tipo de subsunção do trabalho vivo à lógica do capital, que implica um 
tipo de envolvimento da força de trabalho (e do trabalho vivo) 
qualitativamente novo em relação à implicação subjetiva pretérita – a do 
taylorismo-fordismo. Não é que não houvesse a busca pela captura da 
subjetividade nas formas de produção capitalista sob a lógica taylorista- 
fordista clássica; ela ocorria, mas assumia uma dimensão de incompletude 
visceral. (ALVES, 2005, p. 418-9, grifos nossos). 
 

Convém ressaltar, todavia, que embora concordemos sobre o salto qualitativo 

a respeito da captura da subjetividade com o novo padrão de acumulação, 
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discordamos de Alves (2005) no tocante ao caráter de incompletude anterior. Numa 

perspectiva histórico-ontológica, observando a categoria da “diferença”, podemos 

dizer que tanto a forma de captura da subjetividade à época do binômio 

taylorismo/fordismo quanto a forma atual, com o predomínio do toyotismo no cenário 

de “flexibilização”, possuem completude em face das necessidades históricas do 

capital, em cada momento. Constituem formas de captura qualitativamente 

diferentes, com diversos pontos de ruptura, mas ambas são contínuas à dinâmica 

“universal” do capital, porquanto possuem completude no que diz respeito ao 

cumprimento de sua função naquele determinado contexto histórico. 

Feita essa ressalva, destacamos que, a partir da “flexibilização”, o capital 

passa a prescindir da personificação da autoridade no controle sobre os 

trabalhadores, fazendo-se valer de estratégias bem mais eficazes e que produzem a 

incorporação, por parte do trabalhador, dos interesses da empresa, implicando a 

cooperação “espontânea” com os ideais de produtividade, porquanto se cria a 

cultura de que o progresso da empresa é, ao mesmo tempo, o progresso do 

trabalhador. Estratégias como a emulação individual (com promessas de ascensão 

na empresa, bonificações, mecanismos de motivação etc.), o controle por meio dos 

teams (a equipe é avaliada por metas coletivas – ainda que, também, por individuais 

–, o que gera o autocontrole entre seus membros, em função da produtividade) e a 

inserção de nova nomenclatura para o trabalhador (como, por exemplo, colaborador) 

fazem com que a figura do gerente tradicional (prescritor de tempos e movimentos) 

seja menos solicitada (ALVES, 2005). 

Decerto, esse modo de controle estabelece novas implicações para a saúde 

dos trabalhadores, explicitadas por meio do desgaste mental (SELIGMANN-SILVA, 

2011). A polivalência acarreta pressões pelo não cumprimento de diferentes e 

variadas tarefas, bem como crises de adaptação. Ainda podemos citar o sistema de 

autocontrole dos teams, extremamente estressante. Lima et al. (2011) afirmam que o 

trabalho, nestes moldes, resulta em quadros de instabilidade emocional (com 

insatisfação e desmotivação), fadiga, alcoolismo, depressão, estresse e, nos casos 

mais severos, síndrome de burn-out. Seligmann-Silva (2011) constatou o 

desenvolvimento de grande parte dessas alterações entre os trabalhadores 

industriais de Cubatão, no estado de São Paulo. A autora destaca a presença da 

fadiga, insônia, irritabilidade, desânimo e tristeza. Refere, ainda, que o alcoolismo 

está associado a tais alterações, sendo frequente entre esses trabalhadores. 
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Os quadros depressivos viraram a grande marca do sofrimento mental, tendo 

em vista os 3.876 episódios depressivos registrados em 2013 (mais os 1.138 casos 

de transtornos depressivos recorrentes), que colocam a depressão como o segundo 

problema psíquico que mais acomete os trabalhadores, ficando atrás, somente, dos 

8.989 casos de reação ao estresse grave e aos transtornos de adaptação, mas 

sendo o primeiro colocado quanto à incapacitação para o trabalho (BRASIL, 2015). 

Segundo Teixeira (2007), historicamente, categorias profissionais específicas 

destacam-se nos índices de incidência de depressão: é o caso dos trabalhadores do 

transporte aéreo e dos serviços de saúde e educação, nos quais a depressão tem 

causas heterogêneas, estando ligada desde ao isolamento da família (como no 

transporte aéreo) até desprestígio diante do público atendido (como entre 

profissionais da saúde e educadores), mas sempre conservando relação com a 

reconfiguração do complexo do trabalho. 

As repercussões da reestruturação produtiva comparecem, também, no que 

concerne ao corpo dos trabalhadores. As Lesões por Esforço Repetitivo (LER), ora 

chamadas de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), vêm 

sendo consideradas, ao lado do desgaste mental, a forma de adoecimento peculiar 

do mundo contemporâneo. A pressão por produtividade, a cultura da 

competitividade, a completude da subordinação do trabalho ao capital e a revolução 

microeletrônica dos instrumentos de trabalho contribuíram para a determinação de 

um contexto propício a esses distúrbios, associados, agora, não só aos movimentos 

repetitivos (como à época do taylorismo), mas, principalmente, à intensificação da 

organização do processo de trabalho no novo cenário de “acumulação flexível”15 

(SALIM, 2003; SOUZA, 2012). 

Diante desse contexto, Souza (2012) observa que, a partir da crise estrutural, 

a “questão da saúde dos trabalhadores” atinge o seu ápice de degradação, uma vez 

que o capital, ao se deparar com seus limites estruturais, necessita intensificar e 

sofisticar os mecanismos de exploração do trabalho, o que leva a “questão” aos 

seus limites. Complexifica-se a trama das múltiplas dimensões relacionadas ao 

adoecimento dos trabalhadores, agravada, ainda mais, por um padrão de 

                                                
15

  “Acumulação flexível” é uma expressão proposta por Harvey (1992) para designar o novo 

padrão de acumulação do capital, pós-taylorismo/fordismo, caracterizado, sobremaneira, pela quebra 
da rigidez do padrão anterior. Neste sentido é que se fala de “flexibilização”, referindo-se à 
acumulação (e a organização do trabalho que ela demanda) que se dinamiza de acordo com as 
tendências do mercado, por exemplo. A forma predominante desse novo padrão é o modelo toyotista. 
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reprodução social ligado à dinâmica neoliberal (paralelo político da reestruturação 

produtiva que tem no toyotismo sua forma predominante)16. Esse processo se dá, 

sobretudo, nos países da periferia capitalista, uma vez que esta lógica aumenta o 

abismo entre países ricos e pobres, fortalece os monopólios multinacionais e 

fragiliza as políticas sociais.  

Essas transformações permitem observar a “totalidade” da “questão” como 

algo processual, na qual a categoria da “diferença” é determinante. Contudo, suas 

bases são mantidas, porquanto o trabalho persiste subordinado à dinâmica do valor. 

A categoria da “diferença” implica uma relação estreita e dialética com a “unidade” 

do processo (neste caso, a “questão”). Ou seja, a “diferença”, pensada 

ontologicamente, é indissociável da “unidade”. Isto porque a “totalidade” é concebida 

como uma “unidade heterogênea”; ela é, ao mesmo tempo, una e múltipla.  

Lukács (2012, p. 331) observa: 

Marx adverte aqui contra fazer da unidade última, dialética, contraditória da 
sociedade, unidade que surge como resultado último da interação entre 
inúmeros processos heterogêneos, uma unidade homogênea em si, e, 
desse modo, impedir, por meio dessas homogeneizações simplificadoras e 
inadmissíveis, seu conhecimento adequado. 
 

A “questão”, assim, apresenta-se como uma “unidade” heterogênea 

determinada pela sua condição de objeto “singular” no interior de uma “totalidade” 

mais ampla: a própria sociedade capitalista. Considerando que, na acepção de 

Lukács (2013), a “totalidade” é uma síntese entre o “singular-particular-universal”, os 

diversos processos sociais são “particularidades” que exercem o papel de mediação 

para explicar a “universalidade” do capitalismo. Conforme Chasin (1998, p. 19) 

afirma: “o singular é uma unidade, é um ponto. O universal também é um ponto. O 

particular é diferente. O particular é um campo infinito. A particularidade é o 

instrumento da concreção. É um instrumento que vai limitando, determinando a 

universalidade”.  

Obviamente, as “singularidades” são as diversas formas de o “universal” se 

expressar, mediadas pelas “particularidades”. Representam o recorte de maior 

especificidade de uma análise, carregam em si as marcas “universais” (limitadas e 

filtradas por “particularidades” diversas), mas possuem em seu âmago algo 

específico e exclusivo de sua constituição. A “singularidade” é expressão da 

                                                
16

  Voltaremos a tratar da crise estrutural e das respostas dadas pelo capital (como a ascensão 

do neoliberalismo), quando da discussão dos limites político-institucionais do “campo”. 
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“universalidade”; a “universalidade” é síntese das “singularidades”; a 

“particularidade” é o que conecta o “singular” ao “universal”. 

Do ponto de vista ontológico, a categoria da “totalidade” possui prioridade 

metodológica. Colocando-a como referencial, é possível abstrair os objetos sociais 

para uma análise na qual se respeitem os seus próprios graus de “totalidade”. De 

acordo com Lukács (2013, p. 305-6): 

É preciso manter incondicionalmente essa prioridade do todo em relação às 
partes do complexo total, aos complexos singulares que o constituem, 
porque, do contrário, chega-se a uma autonomização extrapolada daquelas 
forças que, na realidade, determinam apenas a particularidade de um 
complexo parcial dentro da totalidade: elas se convertem em forças 
próprias, autônomas, que não são tolhidas por nada, e, desse modo, 
tornamos incompreensíveis as contradições e desigualdades do 
desenvolvimento, que se originaram das inter-relações dinâmicas dos 
complexos singulares e, sobretudo, da posição ocupada pelos complexos 
parciais dentro da totalidade. Exatamente nessas questões se manifesta o 
perigo que pode representar, para a compreensão adequada da realidade, a 
prioridade metodológica de uma estruturação ideal consequentemente 
gnosiológica ou lógica de um complexo parcial. Obviamente cada um tem a 
sua peculiaridade, como se mostrou aqui repetidamente, sem a qual seria 
impossível compreender a sua essência. Em termos ontológicos, porém, 
essa peculiaridade é determinada não só pela legalidade própria do 
complexo parcial, mas simultaneamente e, sobretudo, também por sua 
posição e função na totalidade social. 
 

Devemos conferir prioridade ontológica à “totalidade” (“prioridade do todo 

sobre as partes”), para compreender os objetos “singulares” (“em sua especificidade 

própria”), que possuem leis próprias, mas que são determinados pela 

“universalidade”, tendo em vista que só são o que são “pelo lugar e pela função” que 

possuem na “totalidade”. Ao se desconsiderar esta relação dialética, corre-se o risco 

de resumir os objetos a uma espécie de fragmento (como uma “força autônoma”) 

que se autoexplica, que se autodetermina e que tem início e fim através de uma 

legalidade sua, indiferente aos outros objetos. Isto implica não conseguir capturar o 

que o objeto é, restando, ao sujeito, inventá-lo logicamente. 

Ademais, convém esclarecer que definir um ente ou processo como sendo 

uma “singularidade”, uma “particularidade” ou uma “universalidade”, depende, 

obviamente, do recorte da análise. Por exemplo, se a análise incide sobre um 

processo em específico, o modo de produção capitalista será a “universalidade” a 

partir da qual se abstrai este objeto “singular”. Por este ângulo, considerando o caso 

por nós estudado, a “questão” corresponde, então, a uma “singularidade”, 

“expressão concreta da dinâmica que se estabelece entre a base técnica, a 

organização e divisão do trabalho e a organização social dos trabalhadores” 
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(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 147). Enquanto objeto “singular”, a “questão” se 

torna passível de abstração específica para estudo e intervenção também 

específicos, mas sempre no bojo da “totalidade”. É, pois, “singularidade” que se 

conecta à “universalidade” do capitalismo através de diversas “particularidades” 

(temporais, espaciais, de classe e extratos de classe etc.), marcando as suas 

“diferenças qualitativas” ante sua “estrutura originária”. 

Em outro recorte de análise, se o objetivo é explicar a “universalidade”, como 

o capitalismo, os vários processos sociais poderão ser considerados 

“particularidades” que o explicam. Neste outro ângulo, a “questão” é uma 

“particularidade” do modo de produção capitalista. Por conta disso, por exemplo, 

embora Marx (1988) e Engels (2008) não tenham sido estudiosos da saúde, ao 

procederem a suas análises sobre o capital, abordam, entre outras coisas, a saúde 

dos trabalhadores. Neste caso, a “questão” corresponde à mediação para o estudo 

de um processo de complexidade maior. 

Por último, em seu grau de “totalidade”, a “questão” apresenta diversas 

formas de se expressar que podem ser tomadas como “particularidades” que a 

explicam, ou, em outros casos, objetos “singulares” de estudo abstraídos da 

“universalidade” da “questão”. Estas são, ao mesmo tempo, “particularidades” do 

próprio capitalismo, ao passo que este é o complexo maior do qual se constituem os 

complexos menores. Nesta condição podemos incluir os casos da saúde de 

categorias profissionais específicas (mineiros, siderúrgicos, trabalhadores agrícolas, 

dos serviços etc.), fases históricas da saúde dos trabalhadores (como aquelas 

vividas sob o taylorismo/fordismo e toyotismo), movimentos sindicais e sociais pela 

saúde (o movimento operário italiano, as Reformas Sanitárias italiana e brasileira, 

entre outros) que podem ser apreendidos como objetos “singulares” de 

estudo/intervenção e/ou “particularidades” que explicam a “questão”, logo, explicam 

o próprio capital. 

Entre essas “particularidades” merecem ser destacados os movimentos de 

luta pela saúde dos trabalhadores (e pela saúde em geral), devido à sua importância 

para a transformação da saúde e, também, do processo histórico-social em geral, 

conforme comentário de Berlinguer (1988, p. 3): 

Para que a saúde se sobreponha à doença, é preciso mudar profundamente 
o comportamento cotidiano, os modelos de vida, a produção e o consumo, 
as formas de participação na atividade comunitária, a direção política do 
governo e das administrações locais. É necessária uma revolução profunda, 
que envolva todos os partidos e atravesse a existência cotidiana de cada 
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um. 
 

Pensando nessa revolução profunda, mas focando no caso da saúde, 

concebemos que “la salud obrera es la única que liberándose, libera también la 

salud de los demás hombres” (MACCACARO, 1980, p. 73, grifos no original), uma 

vez que estamos sob um antagonismo de classes. Desta feita, a luta de classes 

consiste na “contradição” decisiva para o movimento histórico, como veremos no 

próximo capítulo. Assim, para o estudo particular destes movimentos, é preciso 

apreender, a priori, a “questão” enquanto a “universalidade” que os determina, em 

determinado grau de “totalidade”. 

Por tal razão, os intelectuais orgânicos do MOI precisavam, antes de construir 

um modelo de intervenção, desmistificar a relação trabalho-capital-saúde, tarefa 

para a qual as contribuições do marxismo foram decisivas. Vejamos o exemplo de 

Berlinguer (1983) em seu resgate das contribuições de Marx: 

“O capital”, escrevia Marx há um século, 'passa por cima não somente dos 
limites máximos morais da jornada de trabalho, mas também dos puramente 
físicos. Usurpa o tempo necessário para o crescimento, o desenvolvimento 
e a sã conservação do corpo. […] Diminui o tempo das refeições. Reduz o 
sono a tantas horas de torpor quanto se tornam indispensáveis para o 
reavivamento de um organismo absolutamente esgotado' […] o verdadeiro 
“agente nocivo” na fábrica moderna é o capital, a exploração, o 
parcelamento do trabalho. (p. 71-3). 
 

No caso da Reforma Sanitária brasileira, foi preciso um movimento teórico-

prático semelhante, no sentido de entender o que era o capitalismo brasileiro, sua 

correlação com a saúde, e desenvolver a crítica das formas de intervenção na saúde 

dos trabalhadores (e também na saúde em geral). Representativo disto é um dos 

enunciados do relatório da I Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (CNST): 

Neste perverso processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, é 
criado um exército industrial de reserva que torna o trabalhador simples 
peça de reposição, o que explica o descaso para com a sua saúde. Tal fato 
torna o trabalho um fator de risco porque a preocupação do capital é com o 
lucro e não com o indivíduo. (BRASIL, 1986a, p. 3). 
 

Assim, constatamos que a relação “singular-particular-universal' é dinâmica, 

porém imprescindível ao recorte analítico dos objetos de estudo/intervenção, desde 

o ponto de vista mais geral até o mais específico. Por isso a “questão” pode se 

mover, no plano ontometodológico, desde a condição de objeto específico de estudo 

até a “universalidade” que determina as lutas dos trabalhadores por saúde, por 

exemplo. Apenas com um tipo de recorte que respeite a prioridade ontometodológica 

da “totalidade” é que se pode apreender o movimento da “questão”, considerando 
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suas “diferenças qualitativas”, sem perder de vista a sua “unidade”. 

 

 

2.3 A natureza “contraditória” da “questão”          

 

 

Entendendo a “questão” consignada à dinâmica de produção e reprodução do 

capital, consideramos que ela se acha numa relação orgânica com a forma de 

trabalho específica do capitalismo. Todavia, não se deve reduzir a “questão” a um 

efeito do trabalho abstrato, como se houvesse uma relação linear. Ao contrário, 

levando em conta o movimento da espiral histórica, a “questão” se move apoiada 

numa “contradição” tipicamente capitalista (especialmente evidente na origem de 

cada reordenação da esfera produtiva), qual seja: o capital degrada aquilo de que 

depende sua existência. Isso porque ele não pode prescindir da exploração sobre o 

trabalho (porquanto esta é a sua razão de ser), ao mesmo tempo em que essa 

exploração determina o desgaste, o aviltamento, a degradação, enfim, a ameaça 

permanente às condições de saúde da classe trabalhadora, do trabalho e, assim, do 

próprio capital. 

O capitalismo produz a “questão”, mas ela se insere nesse modo de produção 

como uma “contradição” que o move e o justifica, ao mesmo tempo que o ameaça, 

sendo o seu ocaso. Tanto é que o próprio capital engendra formas de assistir à 

saúde da classe trabalhadora, mas sempre subordinadas aos objetivos de produção. 

Conforme destaca Maccacaro (1980, p. 76),  

Al patrón no le interesa que la salud obrera sea aplastada al cero por ciento 
o sea elevada al cien por ciento de su potencialidad: esto es, que se 
manifieste, como presencia o como ausencia de calidad. A el le interesa, lo 
diré aún más cínicamente, que se mantenga en aquel nivel, en aquella 
cantidad que corresponde a un costo de conservación ventajoso respecto al 
producto de consumo. 
 

A “contradição” aparece aí como uma categoria analítica imprescindível para 

revelar a razão de ser da “questão”, especialmente pela própria demanda do capital, 

pois, por vezes, ele precisa elevar a exploração (e, consequentemente, a 

degradação da saúde dos trabalhadores) a um nível que o ameaça. Isto porque, no 

plano ontometodológico, os elementos opostos, “contraditórios”, põem-se como os 

elementos basilares que explicam a natureza dos objetos. Lukács (2012, p. 294) 

destaca: “precisamente quando se trata das questões atinentes ao ser social, 
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assume um papel decisivo o problema ontológico da diferença, da oposição e da 

conexão entre fenômeno e essência”. Aqui já tratamos da “diferença” e estamos 

tratando da “oposição”, para mais à frente lidarmos com a relação “fenômeno-

essência”. 

Quando observamos os marcos históricos universais que determinaram 

grandes alterações nas formas de a “questão” se expressar, constatamos existir, 

sempre, a elevação da “contradição” a um novo patamar, o que determina a 

reinvenção do capital. A “questão” se move ao tempo que o capital tenta resolver 

suas “contradições”, mas ele o faz por meio da recriação permanente de formas de 

gestão e organização da produção e do trabalho (mesmo que a realidade demonstre 

uma inexorável tendência de queda da taxa de lucros17) (MÉSZÁROS, 2009). Foi o 

que aconteceu na corrida desmedida do capitalismo concorrencial, resultando em 

uma superacumulação que demandou novas formas de organização e gestão do 

trabalho, como o taylorismo/fordismo. Ou ainda, posteriormente, na crise por 

superprodução ocasionada pela massificação do próprio taylorismo/fordismo, 

implicando novos padrões de “acumulação flexível” (HARVEY, 1992). E, como 

vimos, nestes marcos históricos, a “questão” se complexificou e se intensificou.  

A “contradição” move a “questão”, e ela mesma se revela “contraditória”, haja 

vista que o capital, na luta contra a constante ameaça de pletora, intensifica a 

degradação daquilo de que depende a sua existência, estando sob constante 

ameaça e, portanto, também se movendo.  

Desconsiderar essa dinâmica implica cair na mecanicidade da relação causa-

efeito, típica da ciência vigente (TONET, 2013a). Mesmo autores que se colocam 

criticamente em relação ao capitalismo correm o risco de “mecanizar” a “questão”. 

Quando se tomam, por exemplo, algumas produções teóricas vinculadas ao MOI, 

como Oddone et al. (1986), constata-se que apesar das contribuições desses 

autores, naquele momento, no sentido de revelar que a exploração capitalista 

resultava em adoecimento dos trabalhadores italianos, ainda se colocavam as 

relações trabalho-saúde mecanicamente. Ou seja, o trabalho assume a condição de 

                                                
17

  Isto porque o capital pressupõe acumulação. Ou seja, pressupõe que a produção seja 

sempre crescente, proporcionalmente ao capital adiantado em cada ciclo produtivo. Tendo em vista a 
continuidade de acumulação, o ponto de referência (o capital inicial adiantado) é fruto de acumulação 
anterior, portanto maior em cada ciclo. Assim, aumentar a taxa de lucro, ou mesmo mantê-la, é cada 
vez mais difícil em termos relativos, haja vista que o ponto de referência é sempre maior. Desta 
maneira, ainda que o lucro cresça em termos absolutos, a taxa de lucro apresenta uma tendência, 
geral, de queda. 
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causa, enquanto a saúde (ou a falta dela) constitui-se em um mero “efeito”.  

De fato, é inconteste a contribuição daqueles autores em uma perspectiva 

que avançava em relação aos marcos dos modelos explicativos e/ou de intervenção 

em vigor, no que se refere à saúde no trabalho – tanto naquele contexto, quanto 

como referência para a constituição de uma perspectiva de “Saúde do Trabalhador”. 

É possível identificar, na argumentação dos teóricos italianos, a influência do 

referencial marxista e a incorporação de uma postura anticapitalista; no entanto, na 

leitura que se faz hoje, é passível de questionamento a ausência, naquela produção, 

de uma postura ontológica, sendo os questionamentos e a crítica ao capitalismo 

realizados, principalmente, pelos seus “efeitos”, e não por suas “contradições”. 

Vejamos o que dizem Oddone et al. (1986, p. 20): 

Os critérios com base nos quais pode ser construído um esquema de 
análise são dois. O primeiro está representado pela possibilidade de medir a 
intensidade de um fator com meios objetivos (instrumentos como um 
termômetro para medir a temperatura) ou não (como a intensidade dos 
ritmos para os quais não existe um instrumento de medição). O segundo 
está representado pela existência ao menos de uma faixa de valores otimais 
para um determinado fator. Por exemplo, para a temperatura existe um 
máximo e um mínimo, entre os quais o homem se encontra nas melhores 
condições de vida, enquanto que para a sílica somente o valor zero, isto é, a 
ausência de sílica representa a situação otimal.  
 

Ainda que contestem o capitalismo e confiram importância à luta dos 

trabalhadores, permanecem com a velha correlação risco-limite de tolerância (típica 

da Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional – de caráter burguês) como base da 

análise. Nesse sentido, concordamos com Laurell e Noriega (1989, p. 22), quando 

afirmam que: 

Esta parcialização encontra seu sustentáculo científico naquilo que hoje se 
conhece como Modelo Médico, que coloca a doença como resultado da 
ação de agentes específicos. […] O resultado desta visão é, pois, o de 
obscurecer o complexo entendimento da relação entre processo de trabalho 
e saúde, enquanto uma parte importante dela é colocada fora do trabalho, 
como uma “doença geral ou natural”. A outra parte, reconhecida como do 
trabalho, se restringe aos riscos físicos, químicos, biológicos e mecânicos, 
às vezes abordados com a prevenção e, se não, indenizados de alguma 
forma.  
 

Contrapondo-se ao uso simplista da relação risco-limite de tolerância, estes 

autores propõem duas categorias analíticas: 

A categoria “carga de trabalho” pretende alcançar uma conceituação mais 
precisa do que temos consignado até o momento com a pré-noção [sic] de 
“condições ambientais” no que diz respeito ao processo de trabalho. Dessa 
forma busca-se ressaltar na análise do processo de trabalho os elementos 
deste que interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, 
gerando aqueles processos de adaptação que se traduzem em desgaste. 
(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 111). 
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Nessa perspectiva, percebe-se que a relação entre trabalho e saúde é 

dialeticamente apreendida e que as cargas são elementos dinâmicos que interagem 

entre si. Portanto, os elementos do processo de trabalho que podem gerar desgaste 

(chamados de riscos na Medicina do Trabalho) se movimentam, se modificam, se 

intensificam e interagem de diferentes formas entre si e com a coletividade dos 

trabalhadores (em todas suas dimensões – do social ao biológico), e isso devido à 

organização e à dinâmica produtivas. 

Acrescentaríamos que o desgaste comparece dinamicamente neste processo, 

não apenas como resultado das cargas, mas tendo a capacidade de alterá-las e de 

estabelecer uma complexa rede de mediações com os outros elementos das 

relações trabalho-saúde (reciprocamente determinantes), ao ponto de implicar 

transformações no próprio processo de produção. O desgaste seria, enquanto uma 

dimensão da “questão”, um ente que põe em movimento o processo de produção, 

porquanto é, ao mesmo tempo, resultado e determinação para as cargas. Assim, o 

desgaste não é um fim, mas um elemento partícipe de uma espiral (a própria 

“questão) que, devido à sua natureza “contraditória”, impõe a necessidade de o 

capital se reinventar, transformando-se historicamente e colocando novas formas de 

se manifestar. 

Com a crítica ao pragmatismo de certo modo ainda presente no MOI, a 

Medicina Social Latino-Americana aponta para uma necessária ruptura, colocando 

em evidência a perspectiva da determinação social da doença, em contraposição à 

multicausalidade – presente na concepção de Saúde Ocupacional e que se 

pretendia como um desenvolvimento teórico ante a unicausalidade própria do 

modelo explicativo da Medicina do Trabalho (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 

1997). Embora o modelo proposto pelos italianos ainda se prenda a parâmetros 

conservadores, apresentando-se ambíguo, uma vez que ainda que conteste as 

práticas da Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional, constrói algumas estratégias 

que levam em conta essas mesmas referências, tornando necessário ressaltar que o 

modelo não deixou de estar ancorado, em alguma medida, na visão totalizadora da 

“questão”, enquanto processo imerso em “contradições” que a movem. 

Como exemplos, nesse sentido, os princípios presentes no modelo 

explicativo, relacionado ao MOI, que, além de considerar os “grupos homogêneos”, 

destacam a centralidade dos trabalhadores, na perspectiva da investigação e da 
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intervenção da saúde no trabalho, ao reconhecê-los como os verdadeiros 

protagonistas desse processo. Reportamo-nos aqui aos princípios de “não 

delegação” e da “validação consensual” (BERLINGUER, 1983; LAURELL; 

NORIEGA, 1989). Em publicação italiana cujo original é de 1974, auge do 

movimento, observamos o mote teórico-conceitual que servia de pano de fundo no 

cenário da luta: “[...] si la medicina del capital sirve para administrar la patología del 

capital, la salud de la clase obrera requiere una medicina de la clase obrera […] que 

en ella la clase se exprese finalmente como sujeto médico y político [...]” 

(MACCACARO, 1980, p. 86). 

O tensionamento existente entre a capacidade de luta dos trabalhadores por 

melhores condições de saúde, compartilhada pelos intelectuais da Itália daqueles 

anos, e o sistema político-econômico vigente confere à dinâmica das lutas um 

balizamento limitante de seu alcance, pela própria natureza capitalista do sistema, 

em última instância18. Nesse contexto, as conquistas destas lutas estão vinculadas à 

busca de estratégias que reproduzem os valores da ciência e da ética burguesas em 

relação à saúde no trabalho. A radicalidade ali presente não avançou, contudo, a 

patamares que requereriam colocar em questão a própria ordem societária. 

É preciso considerar no trato da “questão”, portanto, qual a arena de lutas que 

se frequenta, de modo a inserir as estratégias de enfrentamento da exploração do 

trabalho, utilizando o jogo dialético das “contradições” do capital em relação à 

“questão”, enquanto processo objetivo dotado de suas próprias “contradições”.  

 

 

2.4. Relação “fenômeno-essência”: indissociabilidade entre natural e social 

 

 

À primeira vista, numa análise superficial, pode-se concluir que a “questão da 

saúde dos trabalhadores” é um processo biológico, isto é, uma série de respostas 

fisiopatológicas do trabalhador ao processo de trabalho. Nesta concepção, a 

problemática que estudamos assume uma condição estática, explicada pela relação 

causa-efeito entre trabalho e saúde-doença. Contudo, esta condição não passa de 

sua expressão “fenomênica”.  

                                                
18

  Trataremos desta limitação nos capítulos 5 e 6. 
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A dimensão biológica não pode ser ignorada, uma vez que é através dela que 

a “questão” se manifesta mais imediatamente. Caracterizar esta expressão mais 

imediata é um passo importante, porém insuficiente para explicitar o “ser-em-si” do 

objeto. Ao se restringir aos elementos imediatos, perde-se de vista o pano de fundo 

da problemática, aquela esfera de elementos “essenciais” que põem o campo de 

possibilidades de desenvolvimento das formas “fenomênicas”. A principal 

consequência em reduzirmos os objetos à esfera “fenomênica” consiste no fato de 

que “na vida cotidiana, os fenômenos frequentemente ocultam a essência do seu 

próprio ser em lugar de iluminá-la” (LUKÁCS, 2012, p. 294). É preciso estabelecer a 

relação entre esta dimensão imediata e a sua gênese, ou seja, a relação “fenômeno-

essência”.  

Lukács (2012, p. 295) afirma que 

[...] parte importante dessa relação é que, em todo processo – relativamente 
– acabado, o resultado faz desaparecer, de imediato, o processo de sua 
própria gênese. Em inúmeros casos, as problematizações científicas 
nascem quando o pensamento abandona a ideia do caráter acabado 
imediato, aparentemente definido, do produto, e o torna visível apenas em 
sua processualidade – não perceptível imediatamente no nível fenomênico. 
[...] No âmbito do ser social, porém, o processo genético é um processo 
teleológico. Disso resulta que seu produto assume a forma fenomênica de 
produto acabado e definido, fazendo desaparecer a própria gênese em nível 
imediato tão somente quando o resultado corresponde à finalidade; em 
outras palavras, é precisamente o seu caráter inacabado que impõe uma 
referência direta ao processo genético. 
 

A forma como o objeto se expressa imediatamente não representa, portanto, o 

que ele é em si, enquanto “totalidade”. Neste exato sentido, Lukács resgata uma 

afirmação de Marx: "toda ciência seria supérflua se a essência das coisas e sua 

forma fenomênica coincidissem diretamente" (2012, p. 294-5). Todavia, cabe uma 

ressalva: o “fenomênico” não pode ser considerado como algo não real, como sendo 

menos “ser” do que a “essência”. Ao contrário, o “fenômeno” é parte constituinte do 

objeto, ele é concretamente existente, uma vez que pode orientar os atos 

teleológicos “singulares” dos seres humanos, além de direcionar formas 

“particulares” de desenvolvimento coletivo. O fato de o “fenômeno” conduzir a uma 

práxis alienada consiste noutro problema.  

Para Lukács, o “fenomênico” não é uma mera derivação linear da “essência”, 

como se esta última consistisse na única representante do “ser-em-si” do objeto. O 

“fenômeno” é tão “ser” quanto a “essência”, e se a “essência” coloca determinações 

decisivas para o “fenômeno”, este, por sua vez, tem a capacidade de interferir na 
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processualidade histórica da “essência”.  

Sobre isso, Lessa (1999, p. 24) comenta que: 

Apenas por ser realidade é que esta esfera fenomênica – mesmo que 
alienada – pode se consubstanciar, nas palavras de Lukács, em ‘base real 
imediata das posições teleológicas [, ou seja,] a constituição assim dada 
deste mundo fenomênico é o fundamento real imediato de todas aquelas 
posições pelas quais a reprodução real de todo o sistema econômico é 
capaz de se conservar e crescer posteriormente’.(vol. II, 359-60) [...] 
invertida ou não, essa dimensão fenomênica é tão real quanto as relações 
essenciais que estão na sua gênese. 
 

O autor acrescenta: 

Estas palavras assinalam cristalinamente um primeiro momento da 
superação, por Lukács, da antinomia a que nos referimos acima. Como é 
sabido, de Platão a Hegel, a essência foi concebida como portadora de um 
quantum maior de ser que o mundo fenomênico. A esfera fenomênica seria 
apenas expressão da essência, não cabendo à primeira qualquer papel na 
conformação da última. Sendo a essência o ser em sua pureza, em seu 
estado absoluto; o fenômeno é necessariamente o momento de queda do 
ser, uma sua aparição fugidia, efêmera – e, portanto, parcial, incompleta, 
restrita, etc. Entre essas duas esferas teríamos, sempre segundo as 
concepções tradicionais, uma distinção de estatuto ontológico: o quantum 
de ser que caberia ao fenômeno seria menor que aquele pertencente às 
determinações essenciais. Por isso, a essência seria eterna e o fenômeno 
fugaz, histórico. Exatamente o oposto é postulado por Lukács: segundo ele, 
essência e fenômeno têm o mesmo estatuto ontológico. (LESSA, 1999, p. 
24). 
 

Fica demonstrado que o “fenômeno” também possui determinação sobre a 

“essência”, uma vez que ambos são históricos, possuindo o mesmo estatuto 

ontológico. Ou seja, “não apenas há uma esfera de determinações da essência 

sobre os fenômenos, como também há outra, dos fenômenos sobre o 

desenvolvimento das determinações essenciais” (LESSA, 1999, p. 24). O 

“fenomênico” consiste na consubstanciação das possibilidades postas pela esfera 

“essencial”; isto significa dizer que enquanto o “fenômeno” representa a 

“particularização” do objeto, a “essência” se põe como um conjunto de séries causais 

para esta “particularização”, sendo o momento predominante para o processo “total”. 

Contudo, tais séries causais são mutáveis, uma vez que tanto o “fenômeno” quanto 

a “essência” são radicalmente históricos. 

Segundo Lessa (1999), com base em Lukács, a “essência” só pode se tornar 

o momento predominante (o campo de possibilidades para o “fenômeno”) por ser 

radicalmente histórica. Ela (“essência”) só pode ser concretamente real por estar 

numa relação dialética com o “fenômeno”. Isto é:  

A relação que se desdobra entre essência e fenômeno, por outro lado, tem 
sua razão de ser no fato de que as determinações essenciais, por serem 
históricas, apenas podem se objetivar ao longo do tempo através de 
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processos de particularização. E a particularidade de uma determinação 
genérica é o solo ontológico da gênese dos momentos fenomênicos. Por 
isso, sem os fenômenos a essencialidade jamais poderia alcançar a uma 
plena explicitação categorial – a rigor, não poderia sequer existir. (LESSA, 
1999, p. 26).  
 

Compreender a historicidade da relação “fenômeno-essência” supera a 

dicotomia entre as duas, mas, à primeira vista, põe o problema de distingui-las. Na 

perspectiva lukacsiana, a “essência” representa aqueles elementos de maior 

continuidade no processo, sendo o campo no qual predomina a “universalidade”, ao 

passo que o “fenômeno” representa os elementos mais imediatamente mutáveis, 

sendo o campo no qual predomina a categoria da “diferença” e que permite o 

desenvolvimento das “singularidades”, bem como a “particularização” do processo 

total – apesar de as esferas “universal” e “singular” estarem presentes em todo o 

processo.  

Diante disso, ao tomarmos a “questão” para estudo, não podemos reduzi-la à 

esfera biológica, uma vez que sua “essência” consiste numa via de expressão do 

antagonismo entre capital e trabalho – de caráter eminentemente social. Assim, sua 

dimensão social precisa ser colocada em evidência, mas sem anular sua faceta 

biológica. Tal premissa tem seu fundamento na própria ontologia do ser social, tão 

bem explanada por Lukács.  

Segundo este autor, 

Como ser biológico, ele [o homem] é um produto do desenvolvimento 
natural. Com a sua autorrealização, que também implica, obviamente, nele 
mesmo um retrocesso das barreiras naturais, embora jamais um completo 
desaparecimento delas, ele ingressa num novo ser, autofundado: o ser 
social. (LUKÁCS, 2013, p. 82). 
 

Mais à frente, acrescenta: 

Em termos objetivamente ontológicos surge a nova constituição, já por nós 
descrita sob vários aspectos, da consciência humana, que deixa de ser um 
epifenômeno biológico e se torna um momento essencial ativo do ser social 
que está nascendo. Quando nos referimos de maneira simples ao 
afastamento da barreira natural provocado pelo trabalho, vimos que 
desempenhava um papel sumamente importante essa nova função da 
consciência como portadora dos pores teleológicos da práxis. No entanto, 
se queremos, a respeito desse complexo de questões, proceder com uma 
crítica ontologicamente rigorosa, devemos entender que certamente se 
verifica um ininterrupto afastamento da barreira natural, mas jamais a sua 
supressão completa; o homem, membro ativo da sociedade, motor de suas 
transformações e de seus movimentos progressivos, permanece, em 
sentido biológico, um ente ineliminavelmente natural: sua consciência, em 
sentido biológico, — apesar de todas as decisivas mudanças de função no 
plano ontológico —, está indissociavelmente ligada ao processo de 
reprodução biológica do seu corpo; considerando o fato universal dessa 
ligação, a base biológica da vida permanece intacta também na sociedade. 
(LUKÁCS, 2013, p. 129-130). 
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Com base na ontologia do ser social, podemos afirmar que a “questão da 

saúde dos trabalhadores” possui uma base biológica ineliminável, apesar de se 

desenvolver, essencialmente, no campo da vida social. Sua dimensão social é um 

dos componentes do salto ontológico do ser natural à condição de ser social; é uma 

dimensão superior (no sentido de nível ontológico), mas tem sua existência 

hipotecada ao natural. 

Essa premissa está presente na discussão sobre o processo saúde-doença 

empreendida pelas vertentes mais críticas da Saúde Coletiva, inspiradas pela 

Medicina Social Latino-Americana.  

Laurell (1982, p. 15) afirma que  

A evidência empírica [...] permite-nos demonstrar que existe uma relação 
entre o processo social e o processo saúde-doença. Sem dúvida, esta 
observação, por si mesma, não resolve qual é o caráter desta relação. Isto 
porque temos, por um lado, o processo social e, por outro, o processo 
biológico, sem que seja imediatamente visível como um se transforma no 
outro. Na verdade, enfrentamos uma 'caixa negra', na qual o social entra de 
um lado e o biológico sai de outro, sem que se saiba o que ocorre dentro 
dela. Esse é, talvez, o problema mais candente para a explicação causal 
social do processo saúde-doença. Este problema não está resolvido. A 
reflexão sobre o caráter do processo da saúde-doença, porém, abre alguns 
caminhos para serem explorados. 
 

Corroborando e complementando a assertiva supracitada, acreditamos que o 

que permite compreender o que ocorre dentro dessa “caixa negra” é o suporte dado 

por uma teoria social que, observando o real, demonstre ontologicamente quais são 

os fundamentos, a dinâmica e as tendências gerais do modo de produção capitalista. 

Apenas desta forma pode-se compreender a “singularidade” da “questão” como um 

espaço para a concretização da “universalidade” do antagonismo entre capital e 

trabalho. 

Isso também pode ser visualizado no que tange à relação indivíduo-

coletividade. Aqui nos reportamos novamente a Laurell (1982, p. 3-4):  

A melhor forma de comprovar empiricamente o caráter histórico da doença 
não é conferida pelo estudo de suas características nos indivíduos, mas sim 
quanto ao processo que ocorre na coletividade humana. A natureza social 
da doença não se verifica no caso clínico, mas no modo característico de 
adoecer e morrer nos grupos humanos. […] antes de discutir-se a forma de 
constituir os grupos a estudar, deveria ser possível constatar diferenças nos 
perfis patológicos ao longo dos tempos como resultantes das 
transformações da sociedade. Mesmo assim, as sociedades que diferem 
em seu grau de desenvolvimento e organização social devem apresentar 
uma patologia coletiva diferente. Finalmente, dentro de uma mesma 
sociedade, as classes que a compõem mostrarão condições de saúde 
distintas. 
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Tambellini e Câmara (1998, p. 51) concluem que essa concepção de saúde foi 

construída 

trabalhando e articulando as faces individual e coletiva que correspondem 
respectivamente à doença vivida pelo doente e ao processo saúde-doença. 
Portanto, procura-se olhar a saúde, enquanto questão, a partir de uma 
Medicina Social que vai entender este processo pensando a produção e 
distribuição de agravos à saúde em suas várias formas, dimensões e 
conteúdos presentes na sociedade. 
 

Constata-se que o caráter social do processo saúde-doença é evidenciado, 

sobremaneira, na observação das coletividades, ainda que a dimensão social 

também esteja presente nos casos individuais. Isso nos remete à conclusão de que 

a “essência” da “questão” só pode ser apreendida em um movimento que vá além do 

nível individual e biológico, alcançando a dinâmica das coletividades, portanto, no 

bojo da “totalidade”. Conforme Laurell (1982) expõe, as diferentes sociedades 

apresentam formas distintas de manifestação das patologias e, mesmo dentro de 

uma mesma sociedade, o processo é diverso, considerando-se as várias classes 

sociais. A questão de classe, na verdade, assume papel preponderante para explicar 

o processo saúde-doença em face do capital, o que confere importância ao estudo 

específico da “questão”. Neste prisma, investigar o desenrolar do movimento 

histórico da “questão” é corolário da dinâmica empreendida pela luta de classes, 

consoante discutiremos no capítulo a seguir. 
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3. O “CAMPO DA SAÚDE DO TRABALHADOR”: MARCOS HISTÓRICOS E 

TEÓRICOS 

 

 

Já sabemos que a “questão da saúde dos trabalhadores” passa a ser tratada 

numa perspectiva mais abrangente, no plano teórico-metodológico, por autores que 

constituem, atualmente, o que denominamos de “campo da saúde do trabalhador”. 

Agora apresentamos como esse “campo” se constitui, mediante a luta dos 

trabalhadores pela saúde, e o questionamento dos modelos teórico-metodológicos 

hegemônicos. 

 

 

3.1. As estratégias de luta e resistência: nível inespecífico de lutas por saúde 

 

Neste item, tratamos das estratégias de luta e resistência dos trabalhadores 

no bojo de seu confronto com a classe burguesa, bem como das lutas sociais em 

geral. Cabe salientar que nos reportamos a alguns exemplos mais gerais, na maioria 

das vezes, voltados às experiências dos países de capitalismo clássico. Isto se deve 

ao fato de buscarmos uma caracterização em nível ontológico da dimensão política 

do antagonismo entre capital e trabalho, observando, posteriormente, a 

especificidade da saúde. Portanto, nosso resgate não é historiográfico, mas se vale 

de passagens históricas que possibilitam uma posterior explanação ontológica. 

Além disso, convém frisar que, no que tange à saúde, tanto as lutas travadas 

quanto as respostas advindas destas lutas precisam ser analisadas considerando 

dois níveis: 

Um, o da luta pela saúde de forma implícita, indireta, inespecífica, cujo 
objeto de reivindicação se situa nas condições salariais, temporais e de 
relações de trabalho e em que a questão do risco à saúde não é pautada 
prioritariamente em sua especificidade. Outro, o da luta pela saúde de forma 
explícita, direta, específica, em que a questão do risco à saúde é a 
prioridade da agenda de reivindicações. (GAZE, LEÃO, VASCONCELLOS, 
2011, p. 261) 
 

Ora, se como afirma Biagiohi (1980), a “questão” ultrapassa os muros da 

fábrica, consubstanciando-se em todos os espaços da vida social, o seu 

enfrentamento requer, pois, a articulação de diversas lutas, desde as específicas às 

mais gerais. Tendo isso em vista, este autor, corroborado por Bernardonni (1980) e 
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Berlinguer (1983), ressalta a importância da associação entre os trabalhadores e sua 

luta no interior dos ambientes de trabalho com aqueles que estão fora deste 

ambiente e desta luta, ou seja, outros segmentos da sociedade civil. Os dois níveis 

de luta são importantes, devendo ser encarados como dois momentos indissociáveis 

de um mesmo processo, considerando a dialética relação entre o “singular-

particular-universal”. Isto implica tratarmos de ambos, apesar de, neste item, 

determo-nos no nível inespecífico, aquele no qual a saúde não é pauta direta de 

reivindicação. 

Desse modo, inicialmente destacamos que a gênese desta dimensão localiza-

se na origem do próprio antagonismo entre capital e trabalho e, portanto, da luta de 

classes. Gaze, Leão e Vasconcellos (2011) defendem que os primórdios da 

constituição do direito trabalhista estão diretamente ligados ao âmbito da saúde. Os 

autores explicam que com o amadurecimento do capitalismo, possibilitado pela 

Revolução Industrial, o novo ritmo produtivo e de exploração do corpo do 

trabalhador pôs em pauta a necessidade de ajustar a relação contratual entre 

trabalho e capital, uma vez que a degradação da saúde dos trabalhadores atingia 

patamares nunca vistos e colocava sob risco a própria produção.  

Nas palavras dos autores: 

É bem marcante e evidente que as questões desencadeadoras desse novo 
direito, cujo sentido era buscar uma harmonia entre exploração do corpo do 
trabalhador e acumulação de capital, estavam ligadas à preservação da 
saúde, já que a sua perda era o fato mais notório e visível nas novas 
fábricas. (GAZE, LEÃO, VASCONCELLOS, 2011, p. 259, grifo no original). 
 

Começa, portanto, a ser pensada e executada uma série de ações que visava 

intervir na saúde, sob a lógica da reparação e/ou compensatória, de modo a 

possibilitar que o trabalhador atingisse as metas de produtividade, o que demarca a 

tônica do direito trabalhista à época. Contudo, cabe destacar que os direitos à saúde 

daí advindos partiam de demandas do capital e não, ainda, da luta organizada dos 

trabalhadores. Trata-se da continuidade do processo de instituição da Medicina do 

Trabalho a serviço do capital, legitimada pelo Estado enquanto mediação de 

efetivação das primeiras formas de expressão do direito trabalhista em sua interface 

com a saúde (GAZE, LEÃO, VASCONCELLOS, 2011).  

Apenas com o decorrer do século XIX inicia-se a organização dos 

trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho, reivindicando menores 

jornadas, folga semanal, melhores salários etc. É pertinente observar que se trata de 
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uma pauta que visa tornar o trabalho menos indigno, mas não contesta a 

acumulação capitalista em si. 

Além disso, no que diz respeito à saúde, a entrada em cena da classe 

trabalhadora organizada (de alguma maneira), apesar de ter ampliado a pauta de 

reivindicações, direcionou a luta pela saúde para um caminho inespecífico.  

Vejamos: 

Embora todas essas reivindicações dissessem respeito à manutenção de 
um estado de saúde capaz de viabilizar o andar da vida da melhor forma 
possível, o ideário de saúde enquanto expressão hegemônica na realização 
do trabalho perdeu força como objeto específico a ser garantido […] À 
medida que o foco passou a se situar fundamentalmente em questões 
vinculadas apenas indiretamente à saúde, como nos casos da luta por maior 
salário, pela diminuição da jornada e pela folga semanal, a proteção à 
saúde no trabalho, de certo modo, perdeu o protagonismo que havia 
suscitado o nascimento do direito trabalhista no início do século XIX. 
(GAZE, LEÃO, VASCONCELLOS, p. 260). 
 

Dessa forma, durante a maior parte do século XIX, prevalece a luta indireta 

pela saúde, através da organização dos trabalhadores em movimentos sociais e 

sindicatos, levantando questões que diziam respeito às condições gerais de trabalho 

e vida19. Trata-se do processo germinal de organização da classe trabalhadora, cujo 

horizonte almejava objetivos mais imediatos, o que é compreensível diante das 

possibilidades postas naquele momento. 

Como exemplo dessas lutas, podemos citar o pioneirismo dos luditas no início 

do século XIX (1811-1812), na Inglaterra. Huberman descreve bem o contexto em 

que surge este movimento de reação ao avanço da Revolução Industrial, haja vista a 

substituição da força de trabalho por máquinas. Diz o autor:  

Que poderiam fazer os trabalhadores para melhorar sua sorte? Que teria 
feito o leitor? Suponhamos que tivesse ganhado a vida razoavelmente 
fazendo meias a mão. Suponhamos que presenciasse a construção de 
uma fábrica, com máquinas, que dentro em pouco produzissem tantas 
meias, a preços tão baratos que o leitor tivesse cada vez maior dificuldade 
em ganhar mais ou menos sua vida, até ficar à beira da fome. 
Naturalmente pensaria nos dias anteriores à máquina, e o que fora então 
apenas um padrão de vida decente lhe pareceria luxuoso, em sua 
imaginação. Olharia à sua volta, e estremeceria com a pobreza que estava 
atravessando. Perguntaria a si mesmo a causa, como já teria feito mil 
vezes, chegando à mesma conclusão – a máquina. Foi a máquina que 
roubou o trabalho dos homens e reduziu o preço das mercadorias. A 
máquina – eis o inimigo. (HUBERMAN, 1986, p. 199-200). 
 

Assim, num primeiro momento, o trabalhador identifica sua desgraça à 

                                                
19

  Acreditamos que a degradação da saúde que ocorre diretamente no processo de trabalho 

não pode ser dissociada daquela provocada pelas péssimas condições gerais de vida. Sem anular as 
“particularidades” de cada uma destas situações, elas se articulam na “totalidade social”, que se 
expressa, no caso em análise, na “questão da saúde dos trabalhadores”.  
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introdução das máquinas no processo produtivo, revoltando-se contra elas. Surgem 

então os “quebradores de máquinas”, ou luditas, em alusão à personagem Ned 

Ludd, criada para difundir as ideias do movimento.  

Conforme esclarece Huberman (1986, p. 204): 

É fácil imaginar o resultado dessa violência. Foram destruídas propriedades, 
máquinas foram desmontadas pela multidão irada. Os homens que eram 
donos das máquinas agiram com rapidez. Recorreram à lei. E a lei não 
tardou em responder ao seu apelo. Em 1812 o Parlamento aprovou uma lei 
tornando passível de pena de morte a destruição das máquinas. 
 

Constatamos que a figura do Estado comparece como mediador do embate 

de classes, de modo a garantir as condições adequadas à produção e reprodução 

capitalista. Assim, a repressão ao movimento e o decorrer do tempo fizeram com 

que os trabalhadores percebessem que o foco da luta estava errado, uma vez que 

sua desgraça não derivava da máquina em si, mas do modo de utilização desta, 

imposto pelo seu proprietário. O movimento chegou ao seu fim, até porque não 

possuía consistência em sua organização, sendo muito mais um movimento 

impulsivo (HUBERMAN, 1986). 

Também com caráter similar (carente de organização, apesar de já possuir 

um foco mais plausível), podemos mencionar as primeiras reivindicações pela 

redução da jornada de trabalho em meados do século XIX, na Inglaterra.  

Marx (1988a, p. 211) afirma que: 

Logo que a classe trabalhadora, atordoada pelo barulho da produção, 
recobrou de algum modo seus sentidos, começou sua resistência, primeiro 
na terra natal da grande indústria, na Inglaterra. Contudo, durante três 
decênios, as concessões conquistadas por ela permaneceram puramente 
nominais. O Parlamento promulgou, de 1802 até 1833, 5 leis sobre o 
trabalho, mas foi tão astuto que não voltou um tostão sequer para sua 
aplicação compulsória, para os funcionários necessários etc. Essas leis 
permaneceram letra morta. 
 

Apenas depois de 1833 há leis que surtem algum impacto, ainda que limitado. 

A primeira delas diz respeito ao trabalho de crianças e adolescentes: 

O emprego de crianças menores de 9 anos […] foi proibido, o trabalho de 
crianças entre 9 e 13 anos limitado a 8 horas diárias. Trabalho noturno, isto 
é, segundo essa lei, trabalho entre 8 1/2 horas da noite e 5 1/2 horas da 
manhã, foi proibido para toda pessoa entre 9 e 18 anos. (MARX, 1988a, p. 
212). 
 

O próximo alvo da legislação fabril foi a força de trabalho feminina. Marx 

(1988a) relata que a burguesia tinha dado início a uma campanha contra a Lei do 

trigo e percebeu que necessitava do apoio da classe trabalhadora. Como manobra 

de persuasão, resolveu não combater as medidas adicionais que visavam à 
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efetivação da lei de 1833.  

Prossegue Marx (1988a, p. 214): 

Assim surgiu a Lei Fabril adicional de 7 de junho de 1844. Entrou em vigor 
em 10 de setembro de 1844. Ela agrupava uma nova categoria de 
trabalhadores entre os protegidos, a saber, as mulheres maiores de 18 
anos. Elas foram, em todos os sentidos, equiparadas aos adolescentes, 
com o tempo de trabalho reduzido a 12 horas, sendo-lhes vedado o trabalho 
noturno etc. 
   

Nesta mesma lei, “o trabalho de crianças menores de 13 anos foi reduzido a 6 

½ horas, e sob determinadas condições, a 7 horas diariamente” (MARX, 1988, p. 

214). Apesar de a legislação de 1844 não fazer alusão aos homens adultos, acabou, 

aos poucos, determinando uma jornada igual para estes, haja vista que suas 

atividades eram dependentes do auxílio de mulheres e crianças. 

Nos anos seguintes, a burguesia lançou mão de diversas estratégias para 

compensar a redução da jornada de trabalho. Por exemplo, houve redução dos 

salários de 10% a 25%, numa medida que visava, além de aumentar a extração de 

mais-valia, fazer com que os trabalhadores associassem a perda salarial à redução 

da jornada, voltando-se contra a lei. Contudo, os trabalhadores perceberam que 

quem os oprimia não era a lei, mas a própria burguesia (MARX, 1988a). 

Nos anos seguintes, a burguesia fez pressão para a revogação da Lei da 

jornada de dez horas, obtendo êxito no ano de 1850. Todavia, como se tratava de 

um confronto de classes, os trabalhadores não tardaram em dar sua resposta, 

inclusive demonstrando uma maior solidez em sua organização: 

[…] após essa vitória aparentemente definitiva do capital houve de imediato 
uma reviravolta. Os trabalhadores tinham até então oferecido resistência 
passiva, embora inflexível e diariamente renovada. Eles protestaram agora 
em comícios abertamente ameaçadores em Lancashire e Yorkshire. A 
pretensa lei das 10 horas seria, portanto, mero embuste, logro parlamentar, 
e não teria jamais existido! Os inspetores de fábrica preveniram 
urgentemente o Governo que o antagonismo de classe havia atingido um 
grau inacreditável de tensão. (MARX, 1988a, p. 222). 
 

Fica evidente que a consciência e a organização de classe foram ganhando 

consistência com a experiência de lutas e resistência, implicando algum tipo de 

ganho.  

Sob essas circunstâncias chegou-se a um compromisso entre fabricantes e 
trabalhadores, que foi consagrado pelo Parlamento na nova Lei Fabril 
adicional de 5 de agosto de 1850. Para 'pessoas jovens e mulheres' a 
jornada de trabalho foi elevada de 10 para 10 1/2 horas nos cinco primeiros 
dias da semana e aos sábados foi limitada a 7 1/2 horas. O trabalho deve 
ser realizado no período das 6 da manhã até as 6 da tarde, com 1 1/2 hora 
de intervalo para refeições, a ser fixado ao mesmo tempo e de acordo com 
as determinações de 1844 etc. (MARX, 1988a, p. 222). 
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Na prática, todos os trabalhadores do setor industrial inglês passaram a ser 

regulamentados pela lei de 1850. Apesar do ganho parcial, é preciso frisar que a 

conjuntura não passou a ser desfavorável à burguesia. Ao invés disto: 

Os próprios fabricantes, aos quais foram arrancadas, passo a passo, no 
curso de uma guerra civil de meio século, a limitação e regulamentação 
legal da jornada de trabalho, apontavam orgulhosos para o contraste com 
os setores ainda de 'livre' exploração. Os fariseus da 'Economia Política' 
proclamaram então a compreensão da necessidade de uma jornada de 
trabalho legalmente regulada como conquista característica de sua 'ciência'. 
Compreende-se facilmente que, depois de terem os magnatas industriais se 
conformado e se reconciliado com o inevitável, enfraquecesse 
gradualmente a força de resistência do capital, enquanto, ao mesmo tempo, 
a força de ataque da classe trabalhadora cresceu com o número de seus 
aliados nas camadas sociais não diretamente interessadas. Daí o progresso 
relativamente rápido a partir de 1860. (MARX, 1988a, p. 224-5). 
 

Tais lutas foram absorvidas pelo Estado, sendo convertidas em soluções 

estratégicas que não ameaçassem os interesses burgueses, mesmo que em algum 

momento atendessem parcialmente às reivindicações mais imediatas. As leis fabris 

comparecem, nesse contexto, como resultado destas lutas que, ao limitarem a 

jornada de trabalho, abriram espaço para formas mais sofisticadas de extração de 

mais-valia (relativa).  

Substancialmente, esse enfrentamento primário, desorganizado e restrito a 

ganho imediatos, era favorável, em última instância, ao próprio capital. Vejamos: 

Na Inglaterra, as greves regularmente deram lugar à invenção e à aplicação 
de algumas máquinas novas. […] Ainda que as coalizões e as greves 
tivessem como efeito voltar contra elas os esforços do gênio mecânico, 
sempre exerceram uma imensa influência sobre o desenvolvimento da 
indústria. (MARX, 2009b, p. 184). 
 

Nessas primeiras experiências, já se evidenciava a necessidade de um maior 

poder de aglutinação e de uma organização política, visto que “O único poder social 

dos trabalhadores é o seu poder numérico. Entretanto, esse poder numérico é 

anulado pela desunião. A desunião dos trabalhadores surge e mantém-se através da 

inevitável concorrência que sustentam entre si” (MARX, 1964, p. 142, grifos no 

original).  

Apesar da concorrência estabelecida entre os trabalhadores (expressão da 

concorrência generalizada desta etapa do capitalismo), a intensificação dos efeitos da 

exploração sobre eles revelava a necessidade da organização coletiva como a única 

forma de aumentar seu poder de enfrentamento. Nesta necessidade consubstancia-se 

o protótipo dos sindicatos e dos partidos representantes da classe trabalhadora.  

De acordo com Marx (2009b, p. 189, grifos no original): 
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Na Inglaterra, não se ficou nas coalizões parciais, que só objetivavam uma 
greve passageira e desapareciam com ela. Formaram-se coalizões 
permanentes, trade-unions que servem de baluarte aos operários em suas 
lutas contra os patrões. E, atualmente, todas essas trade-unions locais 
encontram um ponto de união na National Association of United Trades, cujo 
comitê central está em Londres e que já conta com 80 mil membros. A 
formação dessas greves, coalizões e trade-unions caminha simultaneamente 
às lutas políticas dos trabalhadores que hoje constituem um grande partido 
político, sob a denominação de cartistas. 
 

Diante disso, a classe trabalhadora começa a fazer uso de outras estratégias, 

tanto no interior da esfera produtiva, reivindicando melhores condições de trabalho, 

quanto na luta por direitos em geral. Neste segundo caso, podemos incluir o 

movimento cartista20 e sua luta por mudanças na esfera política, ao propor a 

promulgação de uma nova Carta Constitucional, de caráter democrático. De acordo 

com Huberman (1986, p. 203), os cartistas fundamentavam-se na concepção de 

que, “se conquistassem o direito de voto, poderiam pressionar os legisladores a 

fazer um governo de e para muitos, ao invés de um governo de e para poucos. 

Perceberam que tinham de conquistar o direito de opinar na escolha dos 

legisladores”. 

Entre as reivindicações, estavam: sufrágio universal e secreto, direitos 

eleitorais iguais e nenhuma restrição de propriedade para os candidatos. Enfim, “os 

cartistas haviam defendido a democracia política porque a consideravam uma arma 

na luta por melhores condições de vida” (HUBERMAN, 1986, p. 204). 

Algumas das reivindicações foram incorporadas pelo Estado com o passar do 

tempo; as expectativas de melhoria de vida sob a democracia, entretanto, não se 

confirmaram plenamente, uma vez que persistiu a dominação de classe. Trata-se de 

um contexto de avanço na organização política dos trabalhadores e, decerto, o 

cartismo pode ser considerado como o ponto de partida do processo que resultou no 

surgimento de partidos políticos com alguma aproximação às causas proletárias. 

Desta tendência de organização coletiva também nascem os sindicatos, que 

passaram a ser a principal forma de administrar a concorrência entre os 

trabalhadores e de organizá-los para a tomada das decisões de interesse coletivo.  

Huberman (1986, p. 204) afirma que “talvez […] o fator mais importante na conquista 

de melhores condições para os trabalhadores, salários mais altos e dias menores 

tenha sido sua própria organização, lutando na defesa de seus próprios interesses 

                                                
20

  “Denomina-se cartismo (em função das suas reivindicações básicas, contidas na Carta do 

Povo) ao movimento político que empolgou os trabalhadores ingleses entre os anos de 1830 e 1850” 
(MARX, 2009, p. 189, nota 215, grifos no original). 
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— o sindicato”.  

Acrescenta o autor: 

Os sindicatos não surgiram da noite para o dia. Levou muito tempo para que o 
sentimento de unidade do interesse de classe surgisse, e, enquanto isso não 
ocorreu, uma verdadeira organização em escala nacional foi impossível. Com 
a Revolução Industrial o sindicalismo deu passos tremendos. Isso tinha de 
ocorrer, porque a Revolução Industrial trouxe consigo a concentração dos 
trabalhadores nas cidades, a melhoria dos transportes e comunicações, 
essencial a uma organização nacional, e as condições que fizeram tão 
necessário o movimento trabalhista. A organização da classe trabalhadora 
cresceu com o capitalismo, que produziu a classe, o sentimento de classe e o 
meio físico de cooperação e comunicação. (HUBERMAN, 1986, p. 204). 
 

No final do século XIX e início do século XX, este modo de organização se 

difundiu por toda a Europa ocidental, atingindo relevante grau de força em países 

como Inglaterra, França e Alemanha. Contudo, os interesses ainda predominantes 

eram aqueles de caráter imediatista (sem se pensar para além das formas 

alienantes de trabalho). Desse modo, podemos afirmar que já nos primeiros 

momentos históricos da luta de classes, as estratégias dos trabalhadores tomam 

uma direção bastante favorável aos capitalistas. Sobre isso, Marx (1964, p. 142, 

grifos no original) afirma que “o objetivo imediato dos sindicatos limitou-se às 

exigências do momento, enquanto meio de defesa contra os permanentes assaltos 

perpetrados pelo capital; em uma palavra: limitou-se às questões relacionadas com 

salário e jornada de trabalho”. 

Em Salário, Preço e Lucro, Marx (1996) examina o embate dos trabalhadores 

organizados em sindicatos contra os patrões, com o objetivo de aumentar os salários. 

Não deixa de reconhecer alguns pontos positivos desta luta, mas é bastante claro 

sobre seus limites: 

Os sindicatos trabalham bem como centro de resistência contra as 
usurpações do capital. Falham em alguns casos, por usar pouco 
inteligentemente a sua força. Mas são deficientes, de modo geral, por se 
limitarem a uma luta de guerrilhas contra os efeitos do sistema existente, em 
lugar de, ao mesmo tempo, se esforçarem para mudá-lo, em lugar de 
empregarem suas forças organizadas como alavanca para a emancipação 
final da classe operária, isto é, para a abolição definitiva do sistema de 
trabalho assalariado. (MARX, 1996, p. 118-9) 
 

Apesar dos limites, não podemos negar que há, na associação entre 

trabalhadores, um enorme potencial revolucionário, tanto é que a burguesia 

(“abraçada” ao Estado), num primeiro momento, tentou reprimir este tipo de 

organização (potencialmente ameaçador) a qualquer custo. Mesmo sob coerção, os 

trabalhadores resistiram: 

Na França, como na Inglaterra, os movimentos para elevação de salários 
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eram considerados ilegais. Os juízes lamentavam os trabalhadores que 
continuavam a desrespeitar a lei. Segundo Levasseur, advertiam os operários 
contra as associações; estes haviam percebido que divididos eram fracos, 
mas unidos eram fortes, e por isso insistiam em suas atividades sindicais: “Os 
juízes impunham sanções, sem aplicar sempre todo o rigor da lei. ‘O tribunal’, 
diziam, ‘foi indulgente’. Mas que isso lhes sirva de lição, e lembre-se de que, 
se o trabalho traz conforto e consideração, as associações apenas os levarão 
à prisão e à pobreza”. Os trabalhadores não aprenderam a lição. A única 
coisa que conservaram na lembrança foi que a greve de 1822 lhes elevara os 
salários para 35 cêntimos por hora, e que a greve de 1833 os elevara para 40 
cêntimos; e em 1845 fizeram greve para obter um salário de 50 cêntimos. 
(HUBERMAN, 1986, p. 206). 
 

Assim, a luta via sindicatos consiste em algo que a classe trabalhadora não 

pode prescindir, porquanto, em determinadas circunstâncias, há ganhos parciais com 

considerável impacto na sua vida e, consequentemente, na sua saúde.  

Marx (1964, p. 142, grifos no original) comenta que 

Essa atividade dos sindicatos não é tão somente justificável, senão ainda 
necessária. Não é possível desaconselhá-la, enquanto persista existindo o 
atual modo de produção. Pelo contrário, essa atividade deve vir a ser 
generalizada através da fundação e centralização de sindicatos em todos os 
países. […] Se os sindicatos já são indispensáveis para guerra de guerrilha 
travada entre capital e trabalho, são eles tanto mais importantes enquanto 
força organizada para a eliminação do próprio sistema de trabalho 
assalariado. 
 

Em suma, Marx não tinha dúvida de que a luta sindical era limitada. Mas, ao 

mesmo tempo, reconhecia que havia algo de positivo a ser capturado desse 

movimento: a associação entre trabalhadores. A generalização desta associação 

poderia contribuir para a “unidade” da classe trabalhadora, desde que tomasse um 

novo direcionamento – priorizando a luta radical, isto é, a luta que afetasse as raízes 

do sistema. Para tanto, era (e ainda é) preciso expandir a estratégia de organização 

coletiva a níveis globais, vislumbrando objetivos mais ousados, pois só se pode fazer 

frente a uma força global como o capital por meio de outra.  

Para Marx (1964, p. 142, grifos no original), 

Os sindicatos ocuparam-se, até o presente momento, exclusivamente com a 
luta local e imediata contra o capital e ainda não compreenderam inteiramente 
que forças representam na luta contra o próprio sistema de escravidão 
assalariada. […] Por isso, mantiveram-se muito distantes dos movimentos 
políticos e gerais. Nos últimos tempos, parecem, entretanto, estar 
despertando para sua grande missão histórica, tal como se pode concluir a 
partir de sua participação no mais recente movimento político da Inglaterra, a 
partir da mais elevada concepção de suas funções nos EUA e da seguinte 
Resolução da Grande Conferência de Delegados Sindicais, ocorrida há 
poucos dias em Sheffield: 'Essa conferência elogia plenamente os esforços 
da Associação Internacional no sentido de unificar os trabalhadores de todos 
os países no quadro de uma liga fraternal comum e recomenda, de maneira 
pertinaz, às diversas organizações aqui representadas que ingressem nessa 
Associação, acreditando ser essa última necessária para o progresso e a 
prosperidade de todos os trabalhadores'.  



78 
 

 

 

A passagem acima revela, de maneira clara, como Marx destacou a 

importância da ação política e expressou sua empolgação com a tendência que se 

apresentava com “os esforços da Associação Internacional”. De fato, a Internacional 

foi um marco histórico para a luta dos trabalhadores, representando a tentativa mais 

próxima que existiu no sentido de tornar global a luta política dos trabalhadores, 

articulando os diversos Partidos Comunistas, proletários, enfim, revolucionários. 

A Internacional, de algum modo, deu importante contribuição para a 

construção de alguns princípios incorporados, por exemplo, pelos revolucionários 

bolcheviques durante uma das lutas mais ousadas da classe trabalhadora, que 

culminou na Revolução Russa de 1917. Esta Revolução, ao lado da Comuna de 

Paris (em 1871), pode ser tida como o grande exemplo histórico de luta dos 

trabalhadores para além dos objetivos imediatos sindicais, como menores jornadas e 

melhores salários, embora tenha fracassado diante das contingências pouco 

profícuas de suas bases econômicas e políticas.  

A estas lutas, outras se sucederam ao longo do século XX, com objetivos 

distintos, algumas colocando o horizonte revolucionário como primado, entre as 

quais podemos citar as Revoluções Cubana e Chinesa; e outras, com objetivos mais 

direcionados à efetivação de direitos civis, políticos e sociais, como algumas lutas na 

França, no pós-Segunda Guerra Mundial, contribuíram para a formação do Estado 

de Bem-Estar Social (tema de que voltaremos a tratar no capítulo 6). São lutas que 

apresentaram avanços e retrocessos, cujas causas específicas escapam ao objetivo 

de nossa análise, mas que, diante da breve explanação que fizemos, demonstram o 

seu caráter heterogêneo e, sobretudo, revelam a importância da organização 

coletiva, seja para objetivos mais imediatos, seja, principalmente, para a luta radical 

contra o capital. 

O conjunto destas lutas, de uma forma ou de outra, repercute sobre as 

condições de saúde dos trabalhadores, haja vista que dizem respeito às suas 

condições gerais de vida, através das quais se concretiza o processo saúde-doença. 

Essas lutas, a nosso ver, são decisivas para o sucesso das lutas específicas pela 

saúde dos trabalhadores, desde que não as desloquem, eliminando a saúde como 

ponto de pauta, mas articulando-se a estas, de forma dialética. 

 

 



79 
 

 

3.2. As lutas específicas pela saúde dos trabalhadores       

 

 

O processo histórico das lutas inespecíficas é importante para não perdermos 

de vista a “totalidade” social, uma vez que a “questão” só faz sentido caso se 

considere esta “totalidade”. Ademais, a constituição do “campo” também precisa ser 

observada levando em conta o conjunto das lutas sociais que, em última instância, 

são expressões do antagonismo entre capital e trabalho. Contudo, a apreensão do 

“campo” em seus princípios basilares só pode se dar mediante a análise das lutas 

específicas pela saúde dos trabalhadores. 

No tocante a este nível mais específico, o movimento operário italiano das 

décadas de 1960 e 1970 travou lutas que se tornaram emblemáticas para o “campo”, 

especialmente por trazerem à tona uma concepção mais ampla sobre saúde (e 

sobre a relação trabalho e saúde).  

Berlinguer (1988, p. 37) afirma que: 

Foi a partir dos primeiros anos da década de sessenta que o movimento 
operário italiano adquiriu consciência da relação entre as exigências de 
saúde, a organização produtiva, as reformas legislativas e as mudanças no 
poder [...]. 
 

Esse autor se dedica à análise dessas lutas e de seus resultados na Itália, 

ressaltando como o movimento operário impulsiona a construção de uma nova 

maneira de pensar (e lidar com) a saúde dos trabalhadores, abrindo o caminho 

através do qual se constitui a proposta da Reforma Sanitária italiana.  

Berlinguer (1983) revela o contexto desfavorável que os trabalhadores 

italianos enfrentavam em meados do século XX, com as altas taxas de acidentes de 

trabalho e formas muito limitadas de lidar com a saúde. Por exemplo, a 

“monetização do risco” era uma prática predominante na Itália, constituindo uma 

maneira de compensar financeiramente a exposição do trabalhador aos diversos 

riscos para a saúde, ao invés de prevenir e evitar este tipo de situação.  

Diz o autor: 

As confederações sindicais e os partidos dos trabalhadores sofreram de fato 
a chantagem “ou trabalho, ou saúde”, deixaram de lado a análise dos danos 
psicofísicos das novas tecnologias, acentuaram na reforma sanitária os 
aspectos institucionais dos objetivos de saúde, aceitaram que os ritmos 
obsessivos, gases e pós, as horas extraordinárias mais longas e os turnos 
estafantes fossem todos transformados em indenizações monetárias nos 
contratos de trabalho. (BERLINGUER, 1983, p. 15). 
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Some-se a isso o fato de que se atribuía as causas do adoecimento dos 

trabalhadores ao processo de evolução técnico-científica pura e simplesmente, o 

que era designado de “calamidade da era moderna”, cancelando a determinação 

advinda da exploração típica do modo de produção capitalista (BERLINGUER, 

1983). Lembremos aqui que Marx (1988b) deixa claro que o uso da maquinaria no 

processo de trabalho não é um problema em si, mas sim o seu uso segundo uma 

lógica de acumulação. 

Esse contexto, apesar de desfavorável, foi o “combustível” para as 

reivindicações da massa de proletários por mudanças em relação “à saúde nas 

fábricas”, dando início a um período de embate com os patrões, que foi de 1967 até 

1973. Estes anos são emblemáticos, constituindo o núcleo duro da “fase de luta” na 

história da “Saúde do Trabalhador” na Itália.  

É preciso deixar claro que as lutas já aconteciam desde antes. Por exemplo, 

“em 1964, em Turim, um grupo de operários, sindicalistas, estudantes e técnicos 

criou o primeiro centro de luta conta a nocividade no trabalho […] com o objetivo de 

construir uma memória consciente dessa luta” (PAIVA; VASCONCELLOS, 2011). 

Além disto, Oddone et al. relatam que aconteciam cursos de formação sindical sobre 

ambiente de trabalho desde 1960; até 1967 “tinham a finalidade essencial de 

transmitir informações sobre elementos de fisiologia e fisiopatologia do trabalho” 

(1986, p. 98), ao passo que depois de 1967 iniciou-se um movimento visando 

privilegiar as experiências e o “saber operário”.  

Segundo os autores: 

É de 1967 a preparação do primeiro manual de formação específica, que 
teve uma tiragem total de 7.500 exemplares. Esse manual, além de fornecer 
elementos contidos nos programas precedentes dos cursos de formação, 
continha também, pela primeira vez de forma orgânica as modalidades para 
o controle e a negociação das condições ambientais de trabalho. O 
lançamento em 1969, coincidentemente com o grande movimento dos 
delegados e dos Conselhos, do manual da FLM sobre o ambiente de 
trabalho, no qual é proposto o modelo de conhecimento e de controle da 
nocividade, segundo a experiência operária, assinala um ulterior salto 
quantitativo e qualitativo na formação sindical. (ODDONE et al., 1986, p. 
98). 
 

Esse processo de formação sindical que acontecia desde 1960, com um salto 

de qualidade a partir da publicação dos manuais de formação – o primeiro da Editora 

Sindical Italiana, em 1967, e principalmente o segundo, o manual da Federazione dei 

Lavoratori Metalmeccanici (FLM), em 1969 –, foi imprescindível para dar substância 

às lutas que seguiram, com maior intensidade, no período de 1967-1973. 
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Assim, a história de lutas pela saúde dos trabalhadores é dinâmica, sendo 

marcada por diferentes posicionamentos da classe trabalhadora. Tendo isso em 

vista, Maccacaro (1980) observa pelo menos três fases distintas: rendição, defesa e 

luta: 

A la primera corresponde un uso para el trabajador y, por eso, una imagen 
de su propia salud también meramente corpórea, totalmente desprovista de 
defensa y de esperanza en los encuentros del trabajo y de su explotación. 
[…] La fase de defensa comienza alrededor de 1880 cuando se constituyen 
las primeras mutuales llamadas, precisamente, “Asociaciones de socorro 
muto”. […] Es precisamente la explosión de esta conciencia específica [de 
lucha contra la insalubridad] la que señala en los años sesentas el pasaje de 
la fase defensiva a la fase de lucha en el campo de la salud obrera. Con 
esto no se quiere decir que cuanto la clase obrera había obtenido hasta 
aquel entonces en materia sanitaria y asistencial no hubiese sido pagado 
con una larga vicisitud de luchas y sacrificios; lo que se afirma es que estas 
luchas y estos sacrificios habían estado volcado más a la defensa contra la 
enfermedad a fin de resguardar la capacidad de trabajo, que a lucha contra 
la insalubridad del mismo, para resguardar la integridad de la salud. 
(MACCACARO, 1980, p. 80-83). 
 

A tomada de consciência do trabalhador sobre sua real posição no processo 

possibilita um redirecionamento na pauta de reivindicações, iniciando uma fase de 

lutas contra o caráter omnidestrutivo do capital. Esta tomada de consciência 

abrangia desde a crítica à “monetização do risco” até a necessidade de pôr o 

trabalhador como sujeito ativo de sua saúde. Um ponto crucial era fazer com que os 

patrões, bem com a sociedade em geral, reconhecessem que a saúde não poderia 

ser objeto de venda, bem como impor limites à busca incessante pelo aumento da 

produtividade, incorporando-se à perspectiva da prevenção de agravos, mediante 

transformações do processo e do ambiente de trabalho. 

Nesse contexto, um episódio marcante foi a elaboração do inquérito “A saúde 

nas fábricas”, pelo já citado Berlinguer (1983), a pedido do Partido Comunista 

Italiano (PCI). Este inquérito, elaborado durante os anos de 1967 e 1968 e publicado 

em 1969, não se vale apenas de dados estatísticos, mas, principalmente, dos relatos 

colhidos diretamente com os operários de algumas fábricas italianas, a partir dos 

quais se evidencia a nocividade do trabalho nessas organizações. 

Com efeito, este inquérito veio corroborar a perspectiva que já estava 

presente no manual de formação sindical da FLM, elevando o trabalhador à 

condição de protagonista da análise do seu processo de trabalho, bem como da 

construção de estratégias para combater sua nocividade.  

Para Melo (1993, p. 8), 

o estudo vai além e coloca a participação dos trabalhadores como essencial 
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para a melhoria das condições de trabalho. Continuando a comparação com 
a prática médica: o tratamento de uma enfermidade, muitas vezes, só é 
possível quando o doente deixa de ser paciente e passa a ser agente de 
sua própria saúde. No caso dos danos à saúde causados pelo trabalho, A 
Saúde nas Fábricas mostra que o tratamento passa necessariamente pela 
participação operária. 
 

Mais do que denunciar as condições degradantes de trabalho, “A saúde nas 

fábricas” confere maior solidez ao movimento operário, impulsionando-o no sentido 

de construir uma nova forma de lidar com a saúde, implicando uma pauta de 

reivindicações que transcendia os muros das fábricas.  

Convém destacar que a luta específica por saúde será, desse modo, o grande 

“carro-chefe” de toda a luta operária durante esse período na Itália, sendo uma 

“particularidade” que permitirá o questionamento da sociedade em geral, nas suas 

bases. A notabilização do tema “exploração = saúde” possibilitava problematizar o 

caráter degradante do modo de produção capitalista, alcançando uma dimensão 

para além do próprio local de trabalho, uma vez que colocava em xeque a 

desigualdade social gerada pelo modelo econômico e que, portanto, comprometia as 

condições gerais de vida da classe trabalhadora, bem como o desequilíbrio 

ambiental que se gerava neste processo. 

Diante disso, podemos constatar o importante movimento dialético que se 

desenvolve mediante o lugar que a classe operária ocupa na luta de classes. 

Referimo-nos à diversidade de alternativas criadas neste processo, desde que se 

tenha um horizonte verdadeiramente revolucionário. Por exemplo, em determinadas 

circunstâncias, a saúde pode ser uma das mediações pelas quais se consubstancia 

um posicionamento anticapitalista do proletariado, levando-o aos embates 

necessários na esfera produtiva. Estes embates, por sua vez, são a chave para o 

sucesso do enfrentamento de toda e qualquer problemática “particular”, como a da 

própria saúde, porquanto o processo de exploração/acumulação capitalista é a base 

material do adoecimento proletário. 

A luta contra o capital é, portanto, um nível inespecífico de luta contra 

qualquer problemática social; é dela que depende a ruptura estrutural do processo 

de determinação da degradação da saúde dos trabalhadores, mas também do 

desemprego crônico, da pauperização absoluta e relativa, da questão ambiental etc. 

Ao mesmo tempo, as lutas específicas, como no caso da luta direta por saúde, 

devem e só podem ser efetivamente exitosas se forem mediação para a luta contra o 

capital, numa perspectiva da “totalidade” dialética. 
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Conforme argumenta Biagiohi (1980), trata-se de nunca perder de vista a 

indissociabilidade entre “particular” e “universal”, específico e geral. Para este autor, 

as lutas específicas por saúde 

Deben asumirse entre los objetivos de lucha porque permiten ligar lo 
particular con lo general, dando horizontes políticos más amplios a la lucha 
obrera. […] la coordinación entre las fuerzas que se reconocen 
comprometidas en una batalla alternativa por la salud como arte de la lucha 
general. Tal como dice la palabra de orden: por la liberación del hombre de 
la explotación e de la alienación. (BIAGIOHI, 1980, p. 68). 
 

Por isso a assertiva de Gaze, Leão e Vasconcellos (2011) sobre os dois níveis 

de luta dos trabalhadores por saúde é um princípio importante para a nossa análise. 

Estes níveis devem se desenvolver dialeticamente articulados no movimento do real, 

consoante o destaque de Biagiohi (1980). As lutas dos trabalhadores italianos pela 

saúde nas fábricas representam uma tentativa estratégica nesse sentido, 

especialmente por evidenciarem a necessidade urgente de superação do capitalismo 

e, num ponto de vista mais “particular”, por criarem as condições objetivas para que, 

um pouco mais à frente, possa ocorrer a Reforma Sanitária italiana.  

Assim, trata-se de um episódio importante no que diz respeito às lutas contra 

o capital, apesar do caminho limitado que veio a tomar (via reforma), o que teremos 

a oportunidade de problematizar posteriormente. Por ora, é justo reconhecer que, 

nesse processo, a sociedade italiana pôde descobrir que a raiz da problemática da 

saúde, bem como de todo caos social ali instalado, provinha do antagonismo entre 

capital e trabalho. 

Nesse contexto, alguns ganhos mais pontuais vieram ainda no final da 

década de 1960, entre os quais podemos citar os contratos que incorporaram 

algumas das reivindicações do movimento: 

Nos contratos de categoria e de empresa, firmados a partir de 1968-1969, 
foi abolida ou reduzida “a monetização do risco”; afirmou-se a exigência de 
controlar e mudar as condições ambientais maléficas e perigosas; foi 
decidido o poder de intervenção dos operários em todos os aspectos da 
relação de trabalho que incida sobre sua integridade psicofísica (ritmos, 
horários, turnos, quadro de trabalhadores etc.); concordou-se que eventuais 
condições (não elimináveis) de nocividade sejam compensadas com menor 
exposição (rodízios, redução de horário, diminuição do ritmo), do que com 
mais dinheiro. (BERLINGUER, 1983, p. 20, grifo no original) 
 

As novas medidas trazidas nestes contratos convergem com o lema do 

movimento: “saúde não se vende nem se delega, se defende”, constituindo um dos 

marcos legais para a introdução do Modelo Operário Italiano (MOI) nas fábricas e 

inaugurando uma nova maneira de lidar com a saúde dos trabalhadores. O outro 
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marco legal consiste na Lei n.º 300, de 1970, que estabelece o Estatuto dos 

Trabalhadores e põe importantes restrições a respeito do controle da saúde nos 

locais de trabalho, antes inteiramente nas mãos dos empregadores: 

Na lei do Estatuto dos Trabalhadores que representa uma das mais válidas 
(e poucas) reformas obtidas durante o governo de centro-esquerda são 
previstos uma proibição e um direito à saúde. A proibição é sancionada no 
art. 5: “São proibidos acertos por parte do empregador envolvendo a aptidão 
e a enfermidade por doença ou acidente do trabalhador contratado. O 
controle das ausências por enfermidade deve ser efetuado somente através 
dos serviços de inspeção dos institutos previdenciários competentes, que 
devem cumpri-los quando o empregador os requerer. O empregador tem a 
capacidade de fazer controlar a aptidão física do trabalhador por parte de 
empresas públicas e institutos especializados de direito público”. O direito é 
previsto no art. 9: “Os trabalhadores, mediante suas representações, têm o 
direito de controlar a aplicação das normas para a prevenção dos acidentes 
e das doenças profissionais, e de promover a investigação, a elaboração e 
a execução de todas as medidas adequadas para proteger a sua saúde e a 
sua integridade física”. (BERLINGUER, 1983, p. 21, grifos no original). 
 

Assim, constata-se que são construídos alguns instrumentos formais que 

almejam garantir o direito de o trabalhador exercer o controle do seu processo 

saúde-doença, bem como visando responsabilizar o Estado por instituir formas de 

inspeção e de vigilância dos ambientes do trabalho, em colaboração com os 

trabalhadores. Assim, foi se constituindo o “campo da Saúde do Trabalhador” na 

Itália, com a condução do movimento operário (sob a liderança do PCI) e antes 

mesmo da formação do Serviço Sanitário Nacional, apenas instituído em 1978, com 

a Lei n.º 833, de 23 de dezembro (BERLINGUER, 1988). 

Paiva e Vasconcellos ressaltam a importância dessa experiência: 

Podemos concluir que a classe trabalhadora italiana amadureceu a 
consciência de luta pela saúde, percebendo-se não mais objeto de 
investigação sanitária, mas sujeito de construção de uma política de saúde 
em que são encontrados pontos fundamentais discutidos nessa luta. (2011, 
p. 391). 
 

A experiência italiana é emblemática para a saúde dos trabalhadores, tendo 

sido fonte de inspiração para diversos países, inclusive o Brasil (trataremos da 

experiência brasileira no capítulo 5). Além disso, representa uma das poucas 

experiências (mesmo com seus limites) de embate direto dos trabalhadores com os 

capitalistas (questionando o modo de produção), durante o período do pós-Segunda 

Guerra até a década de 1970, haja vista o caráter pouco revolucionário que as lutas 

deste período, em geral, assumiram. 

Outras experiências interessantes de lutas específicas contribuíram para a 

trajetória da saúde dos trabalhadores, com caráter diverso. Aqui, escolhemos 
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apresentar o caso da luta sindical siderúrgica no México, mais especificamente na 

indústria SICARTSA (cidade de Lázaro Cárdenas), porquanto representa um 

contexto e uma direção bem diferentes do que vimos com o movimento operário 

italiano; apesar disto, também revela a importância da organização política da classe 

trabalhadora para construir formas contra-hegemônicas de lidar com a saúde. 

Se a experiência do movimento operário italiano revela que a organização da 

classe trabalhadora pode produzir transformações importantes na forma de lidar com 

a saúde nas fábricas, a experiência na SICARTSA confirma tal condição, sendo sua 

antítese. A falta de organicidade, especialmente visível nos conflitos no interior do 

próprio Sindicato Nacional de Trabalhadores na Mineração, Metalúrgicos e Similares, 

da República Mexicana (SNTMMSRM), traduz-se em fragilidade para a atenção à 

saúde dos trabalhadores, corroborando a necessidade de maior organização da 

classe como requisito para a obtenção de avanços no campo da saúde. 

O caráter frágil da defesa da saúde dos trabalhadores na SICARTSA 

despertou o interesse de pesquisadores como Laurell e Noriega (aos quais 

recorremos para descrever a referida experiência), que a partir da análise deste 

contexto conseguiram avançar no que tange a proposições teórico-metodológicas 

para o “campo”21. O estudo “Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste 

operário” é o ponto culminante do processo de aproximação dos referidos autores 

com os sujeitos imersos naquele contexto. Os autores relatam que, como docentes e 

pesquisadores do Mestrado em Medicina Social da Universidade Autônoma do 

México (UAM-X), estavam 

[…] encarregados da investigação como assessores do comitê executivo da 
Seção 271 do “Sindicato Mineiro”, que impulsionou e garantiu a realização. 
[…] Cabe ressaltar que a razão que levou a direção sindical a destacar a 
realização do estudo foi a preocupação dos trabalhadores da SICARTSA a 
respeito da deterioração acelerada de sua saúde. (LAURELL; NORIEGA, 
1989, p. 17). 
 

Mesmo diante de um cenário complicado (devido à falta de organicidade, de 

direção etc.), os trabalhadores da SICARTSA demonstravam uma ânsia em lutar 

pela saúde, o que resultou na aproximação com técnicos/estudiosos interessados. 

Convém esclarecer que o principal fator complicador desse cenário foram as 

restrições que o Conselho Nacional Executivo (CNE) do SNTMMSRM, ao qual o 

                                                
21

  As principais contribuições destes autores são profundamente devedoras das experiências já 

acumuladas, como a do próprio MOI (apesar de proporem uma análise crítica desta). No capítulo 
anterior, tivemos a oportunidade de introduzir algumas destas contribuições no debate. No próximo 
item, deveremos aprofundá-las. 
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sindicato da SICARTSA estava subordinado, impunha, tentando evitar o embate 

aberto com os patrões. “Por isso, toda a luta sindical [na SICARTSA] tem de ser vista 

por uma dupla perspectiva, a da relação de força com o CNE de um lado, e com o 

patronal de outro” (LAURELL, NORIEGA, 1989, p. 162). 

Diante da depressão salarial dos mineiros no final da década de 1970, no bojo 

da efetivação de novas formas de controle (aquelas típicas do taylorismo/fordismo), 

estabeleceu-se uma greve em 1977, mesmo a contragosto do CNE. Assim, “[...] o 

sindicato apresentou queixas referentes tanto a necessidades do conjunto da 

população de Lázaro Cárdenas como ao aumento do controle operário sobre o 

processo de trabalho” (LAURELL, NORIEGA, 1989, p. 163). Nota-se que, primeiro, a 

saúde não é pauta prioritária de reivindicação, e, segundo, mesmo diante da falta de 

unicidade dos sindicatos, um de seus segmentos (que ficou conhecido como seção 

271) constitui-se como núcleo de resistência dentro do próprio SNTMMSRM, 

impondo a necessidade de uma ofensiva contra os patrões. 

Assim, mesmo que num plano secundário, houve, em 1977, luta por saúde: 

A questão da segurança e higiene e também da saúde dos trabalhadores 
tem estado presente nas lutas sindicais desde o início de operação da 
SICARTSA. Desta maneira, através da greve de 1977, colocaram 
reivindicações relativas à correção das más condições de trabalho, que se 
expressavam por cerca de duzentos acidentes mensais. (LAURELL, 
NORIEGA, 1989, p. 297). 
 

Tal contexto é bem diferente daquele estabelecido na Itália, no qual havia a 

direção do PCI e uma aproximação dos sindicalistas e técnicos de saúde desde a 

base do movimento (haja vista os cursos de formação sindical), com uma pauta na 

qual a saúde obteve maior destaque. No caso mexicano em questão, a 

fragmentação da luta resultou num processo de avanços e recuos, com apenas 

pequenos “ganhos” no âmbito do contrato de trabalho, especialmente advindos de 

uma segunda greve, ocorrida em 1985.  

Nessa direção, 

Os ganhos da greve foram a unificação do contrato, a rediscussão dos 
casos de dispensa do trabalho e as concessões no terreno econômico. 
Entretanto, o conjunto de reivindicações em relação à saúde, que questiona 
a perspectiva de controle total da empresa sobre o processo de trabalho, 
não foi conquistado. (LAURELL, NORIEGA, 1989, p. 164). 
 

Claramente havia uma falta de estratégia global de defesa da saúde dos 

trabalhadores, expressa no fato de que a saúde figurava (mesmo em segundo 

plano) entre as reivindicações, e nunca nas “conquistas”.  
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Ainda que a greve de 1985 ainda não traga grandes avanços para o campo 

específico da saúde, ela marca o retorno de uma ação coletiva (mais ou menos) 

organizada do Sindicato dos Mineiros, bem como o ponto crucial para o despertar a 

respeito da necessidade de construir estratégias de luta específicas para a saúde. 

Em meados da década de 1980, finalmente a saúde ganha maior espaço na 

política sindical da SICARTSA, abrindo caminhos para a parceria firmada com os 

estudiosos da UAM-X.  

De acordo com Laurell e Noriega (1989, p. 300): 

Só é possível falar numa política sindical ofensiva em defesa da saúde a 
partir de 1984, já que o comitê executivo da Seção 271 trata de uma série 
de atividades a respeito. Seu primeiro momento de cristalização é a revisão 
contratual de 1985, que leva à greve de um mês. As atividades que 
tomaram impulso abrangem a inclusão da temática de saúde em sessões 
da formação sindical, a organização dos trabalhadores com provável 
doença do trabalho – sem reconhecimento – em um “Comitê de Doentes”, 
várias mobilizações sobre questões de saúde, a inclusão das demandas de 
saúde na reivindicação da revisão contratual, com alta prioridade na 
negociação e na realização de um estudo sobre o processo de trabalho, os 
riscos e os danos à saúde, com ampla participação dos trabalhadores da 
base.  
 

Diante disso, é possível constatar que houve avanços na discussão sobre as 

questões de saúde e na organização dos sindicatos, nesse período. Apesar de a 

revisão contratual de 1985 não ter incorporado as reivindicações contra o controle 

patronal do processo de trabalho, houve o acréscimo de cinco cláusulas que tratam 

sobre a saúde dos trabalhadores e vão desde o reconhecimento de doenças e 

acidentes de trabalho até a obrigação da empresa em realizar exames médicos 

periódicos e monitoração das condições físico-químicas do ambiente – inclusive a 

pedido da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). 

A nosso ver, este marco de passagem é válido muito mais por desencadear 

uma discussão do processo saúde-doença do trabalhador (cristalizada, sobretudo, 

no estudo de Laurell e Noriega) do que pelas cláusulas acrescidas no contrato de 

trabalho.  

Os próprios autores comentam a esse respeito: 

Como se pode observar, não há nada nestes acréscimos às cláusulas 
citadas que modifique substancialmente o espírito anterior do contrato 
coletivo ou da Lei Federal do Trabalho. Apenas se busca alcançar “o 
equilíbrio entre os fatores da produção” com relação ao acesso à 
informação básica sobre as condições de nocividade da fábrica e dos 
ganhos à saúde dos trabalhadores. (LAURELL, NORIEGA, 1989, p. 301). 
 

Por conseguinte, os resultados mais consistentes vêm da análise crítica dessa 

experiência, que, somados ao acúmulo das análises feitas a partir de outras 
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experiências, permitiram avanços no âmbito do conhecimento em “Saúde do 

Trabalhador”.  

Segundo Laurell e Noriega (1989, p. 303), 

A experiência acumulada até agora mostra que a força e organização social 
dos trabalhadores é um elemento-chave na determinação do grau de 
desgaste a que estão submetidos no processo de trabalho; que a saúde dos 
trabalhadores está presente no campo da luta de classes e não num terreno 
imaginário de neutralidade científica. 
 

Tal conclusão converge com as análises feitas (e apresentadas aqui) a 

respeito das lutas empreendidas pelo movimento operário italiano, no sentido de 

confirmar a imprescindibilidade da organização dos trabalhadores para a luta por 

saúde, evidenciando a importância desta dimensão para a construção do “campo” 

enquanto proposta contra-hegemônica.  

Os princípios basilares do “campo” nascem destas lutas, como destacaremos 

a seguir. 

 

 

3.3. Bases para a construção do “campo da Saúde do Trabalhador” 

 

 

A elaboração de uma proposta contra-hegemônica de intervenção no 

processo saúde-doença dos trabalhadores pode ser considerada o grande mérito 

das lutas que abordamos há pouco. Já vimos que foi o movimento italiano o primeiro 

a produzir resultados neste sentido, no que se convencionou chamar de Modelo 

Operário Italiano (MOI).  

Trata-se de uma experiência original, graças à organicidade criada entre os 

operários e os técnicos/estudiosos da área, imbuídos do mesmo desejo de defesa 

da saúde e de combate ao capital. Do ponto de vista de produção de conhecimento, 

destacamos o pioneirismo dos manuais sobre a nocividade dos ambientes de 

trabalho, já citados no item anterior, especialmente o “Manual sobre ambiente da 

FLM”, de 1971. No prefácio deste manual, resta clara a natureza do conhecimento 

ali explicitado: “Este conhecimento comporta implicitamente uma socialização das 

descobertas e, portanto, a concretização do relacionamento entre a classe operária 

e os técnicos da produção e da saúde” (ODDONE et al., 1986, p. 18). 

Oddone et al. (1986) enfatizam as limitações que, certamente, existem nesse 
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primeiro modelo, sobremodo no que diz respeito ao detalhamento da 

operacionalização e generalização das ações propostas. Mas, mesmo com 

limitações, o manual possui alguns méritos, entre os quais podemos citar: colocar o 

processo/ambiente de trabalho sob investigação e com possibilidades de sofrer 

mudanças que, ao menos, possam minorar a exposição dos trabalhadores; destacar 

a indissociabilidade entre trabalho e meio ambiente em geral; oferecer uma 

alternativa à concepção de riscos isolados à saúde, propondo o agrupamento de 

vários elementos nocivos, em uma lógica de dinamicidade e estabelecendo 

diferentes tipos de interação e de efeitos, a depender da esfera da qual se originam 

(do trabalho, do ambiente em geral etc.); e o que talvez seja o principal avanço: 

estabelecer uma tentativa de pôr o trabalhador na posição de protagonista de seu 

processo saúde-doença. 

O último ponto acima destacado é a “essência” de um dos princípios 

elementares do modelo operário italiano: “não-delegar” ou “não-delegação”.  

Berlinguer (1983) afirma que este princípio já vinha sendo problematizado pelo 

próprio Oddone em algumas publicações do final da década de 1960.  

No “Manual sobre ambiente da FLM”, Oddone et al. (1986, p. 54, grifo nosso) 

definem que “não-delegar” significa: 

[…] não confiar ao patrão e aos seus representantes o controle dos efeitos 
nocivos do trabalho sobre o homem. […] significa processo ininterrupto de 
conhecimento da realidade ambiental, verificação do estado de eficiência 
dos instrumentos que contribuem para a manutenção do mais alto nível de 
saúde […] significa processo ininterrupto de conhecimento para o controle e 
a contratação das condições ambientais de parte dos grupos operários 
interessados num determinando processo produtivo, junto aos delegados e 
ao conselho de Fábrica. […] significa que o grupo operário interessado num 
processo produtivo deve pôr-se de frente ao problema do controle da 
nocividade no próprio ambiente de trabalho como protagonista de uma 
contestação contínua […]. 
 

A elaboração desse princípio foi de grande repercussão, estando presente na 

discussão de todos os estudiosos (e militantes) do campo, seja na Itália, como 

Berlinguer (1983), ou em outros países, como Laurell e Noriega (1989) no México, e 

Alonso (2007) na Espanha. A sua operacionalização tornou-se o cerne do método de 

intervenção do MOI, do qual se podem identificar, ao longo do processo de 

investigação e intervenção no ambiente de trabalho, outros princípios sustentadores 

(“validação consensual”, “experiência/saber operário” e “grupo homogêneo”).  

Laurell e Noriega (1989, p. 85, grifos nossos) resumem bem esta 

operacionalização, demonstrando como se apresentam os outros princípios: 
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Esta [a não-delegação] se concretiza coletivamente por um grupo 
homogêneo, isto é, um grupo de operários que compartilham as mesmas 
condições de trabalho e têm laços orgânicos entre si. Os resultados são 
validados consensualmente a fim de que reflitam a experiência coletiva, 
e não dependem da apreciação de quem quer que seja. Isto é, só se 
registram as observações que o grupo homogêneo, no seu conjunto, 
reconhecer como corretas e verídicas [saber operário]. 
 

Os autores conseguem demonstrar como a “não-delegação”, a “validação 

consensual”, o “grupo homogêneo” e a “experiência/saber operário” articulam-se 

desde a etapa de identificação dos agentes nocivos no ambiente de trabalho, dando 

toda a sustentação para as medidas a serem tomadas. A esta etapa, sucedem a 

medição, a quantificação e a localização (mapa de risco22) das situações 

identificadas pelos operários, além da produção de conhecimento e formulação das 

ações de controle, sempre levando em conta a experiência e o protagonismo 

operário (ODDONE et al., 1986; LAURELL; NORIEGA, 1989).  

De fato, o MOI tenta abrir um novo caminho para a saúde dos trabalhadores, 

com proposições que inegavelmente confrontam o status quo. Sobre isso, Laurell e 

Noriega (1989, p. 89) afirmam que as experiências fundamentadas por este modelo 

Expressam, assim, no terreno da saúde, o que estava colocado como luta 
contra a organização capitalista do trabalho e uma correlação de forças que 
permite abordar não só reivindicações imediatas, mas também um 
questionamento global da sociedade capitalista. É significativo que estes 
estudos repousam, centralmente, sobre a ação dos operários de base, da 
grande indústria, e tenham com lema “a saúde não se vende”. 
 

Apesar de esse caráter estar presente na origem do MOI, evidenciando as 

diretrizes ideopolíticas da sua concepção, ele se desenrolou, no plano concreto, em 

meio a uma evidente ambiguidade, conforme já indicamos anteriormente. Laurell e 

Noriega (1989), sem deixar de reconhecer as inovações, não hesitam em fazer a 

crítica ao modelo, alertando que, “[…] apesar de haver uma definição explícita das 

condições de trabalho, como a expressão concreta do processo de valorização do 

capital, esta noção não se desenvolve na tradução empírica dos elementos 

estudados” (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 86). 

Dessa maneira, o direcionamento ideopolítico não se traduziu numa ruptura 

teórico-metodológica com a prática vigente, mesmo tendo evidenciado a 

necessidade do protagonismo operário. No cerne das reivindicações havia, para 

                                                
22

  Alonso (2007, p. 20) assim define mapa de risco: “el instrumento metodológico de análisis de 

las condiciones de trabajo. La representación gráfica de los riesgos y daños aparece en los tablones 
de anuncios de las secciones sindicales en varios centenares de empresas. Al leerlo, los trabajadores 
encontraban reflejado su estado de salud y su relación con la exposición a riesgos. Fue un elemento 
que incitaba a la participación”. 
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além da defesa da saúde, um caráter eminente de combate ao próprio capital. 

Contudo, as propostas daí decorrentes mostraram-se pouco efetivas no sentido de 

promover as rupturas necessárias, seja na produção de conhecimento, seja no 

âmbito da intervenção.  

Decerto, a origem da proposta contrasta com 

[…] os estudos realizados com base no Modelo Operário, durante a 
segunda metade dos anos setenta, [...] corresponde[m], primeiro, a uma 
institucionalização do conflito, e, logo, a um franco descenso da mobilização 
das massas. Durante este período há um paulatino abandono da 
abordagem global da problemática, a favor do estudo de fatores de risco e 
doenças específicas. (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 90). 
 

Apesar da tentativa de ruptura, acabaram sendo incorporados velhos 

conceitos da Medicina do Trabalho, especialmente a ênfase nos riscos, mesmo que 

reordenados segundo a experiência operária e agrupados sob novos critérios. 

Ademais, o referencial biologicista permaneceu com considerável influência para os 

objetivos traçados nas pesquisas e ações que se deram após as lutas de 1967-1973. 

Este contexto evidencia um caráter ambíguo, um paradoxo entre as origens do 

modelo (sua concepção) e o seu desenrolar prático, impregnado pela ciência 

burguesa. 

Para Laurell e Noriega (1989, p. 90), 

[…] as razões que explicam esta transformação são, por um lado, a 
subordinação dos estudos a uma lógica de negociação sindical 

conveniente
23

, e, por outro lado, uma mudança da correlação de forças, na 

raiz da contraofensiva do capital, usando como alavanca a reconversão 
industrial.  
 

 Assim, considerando a instância de análise ora em questão, os autores 

evidenciam o recuo da proposta operária mediante a investida do capital, em que 

                                                
23

  Tanto quanto na Itália, em outros países nos quais o Modelo Operário Italiano teve forte 

influência, observou-se a substituição do caráter anticapitalista presente na origem do modelo por 
uma prática apenas negociativa. A Espanha é um bom exemplo disto, considerando que possuía um 
contexto semelhante ao italiano (pós-fascismo, altas taxas de acidentes de trabalho, “monetização do 
risco” etc.). Destarte, a ambiguidade referida por Laurell e Noriega (1989) também está presente no 
“modelo obrero” espanhol, reproduzindo-se nas publicações que tentam lhe dar uma direção, entre as 
quais podemos citar o livro organizado por Alonso (2007). Apesar de esta publicação contribuir para a 
discussão do modelo operário, demonstrando o interessante intercâmbio entre Itália e Espanha e 
descrevendo a experiência das “Comisiones Obreras” na luta pela saúde dos trabalhadores 
espanhóis, bem como reconhecendo a determinação do modo de produção capitalista sobre a saúde, 
ela reproduz as mesmas limitações da experiência italiana. No caso das negociações, o terceiro item 
do capítulo 3 do referido livro traz um panorama de vários acordos realizados com os patrões, que 
representam avanços parciais com alguma importância, no sentido de reconhecer doenças, 
estabelecer limites de tolerância, determinar a participação dos trabalhadores etc.; porém, em 
momento algum revela (ou reivindica) um movimento mais intenso de contestação do caráter alienado 
do trabalho, dando um indicativo de deslocamento do antagonismo de classe pela falácia da 
conciliação, mediante concessões. 
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pese o esvaziamento do ímpeto revolucionário do movimento (dando lugar a uma 

prática negociativa e pouco combativa) e as mudanças na base material do capital, à 

beira de uma reestruturação produtiva (a qual os autores designam de reconversão 

industrial). Por conseguinte, a experiência pioneira dos italianos serve tanto para 

vislumbrar horizontes da luta pela saúde dos trabalhadores, quanto para estabelecer 

correlações (que não podem ser mecânicas) com outros contextos “particulares”, 

sem perder de vista a dinâmica “universal” do capital.  

Esse interessante movimento crítico empreendido por Laurell e Noriega 

(1989) deve-se ao avanço obtido nas análises marxistas sobre a saúde, tendo em 

vista a aproximação com suas determinações essenciais. É o caso da densa 

produção latino-americana no campo da Saúde Coletiva, a respeito da determinação 

social da saúde, da qual a própria Laurell é uma das grandes referências. Em 

relação à teoria marxiana, esta autora empreende um maior aprofundamento que os 

autores do MOI; sistematiza, de modo mais preciso, o que seria a saúde enquanto 

processo social.  

Conforme Laurell (1982, p. 16), 

Em termos muito gerais, o processo saúde-doença é determinado pelo 
modo como o homem se apropria da natureza em um dado momento, 
apropriação que se realiza por meio de processo de trabalho baseado em 
determinado desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de 
produção. 
 

Laurell (1982) esclarece o caráter dialético existente entre saúde e doença, 

determinado, em última instância (“em termos muito gerais”), pelo processo de 

trabalho (“o modo como o homem se apropria da natureza em um dado momento”). 

Esta concepção será fundamental para que, posteriormente, Laurell e Noriega 

(1989) avancem na crítica das práticas vigentes, inclusive apontando insuficiências 

do MOI. 

Consideramos, então, que o acúmulo teórico trazido pelo MOI, somado aos 

novos estudos latino-americanos de fins da década de 1970, e, especialmente na 

década de 1980, permitiu alguns avanços para o “campo”. Do ponto de vista mais 

geral, ele passa a ser concebido como uma das dimensões (a mais decisiva) da 

Saúde Coletiva, fortalecendo a assertiva de que a “Saúde do Trabalhador” deveria 

ser integrada ao sistema de saúde como política central. Ademais, foi possível 

avançar no que concerne aos fundamentos teórico-metodológicos das ações 

pretendidas, questionando-se a velha dualidade risco-limite de tolerância. 
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A partir desse último aspecto, Laurell e Noriega (1989) puderam não só fazer 

a crítica ao MOI, mas também propor uma forma de investigação/intervenção no 

processo de trabalho que tentasse, efetivamente, romper com os pressupostos 

científicos da Medicina do Trabalho. O ponto fulcral da proposta dos autores consiste 

nos conceitos, já abordados por nós, de carga de trabalho e desgaste:  

A noção de “risco” da medicina do trabalho, que ademais é diferente da dos 
“grupos de risco” do Modelo Operário, consigna, pois, elementos isolados 
entre si e da dinâmica global do processo de trabalho. Resulta dessa forma 
insuficiente para o enfoque teórico aqui proposto. (LAURELL; NORIEGA, 
1989, p. 110). 
 

Com o conceito de carga e seu desdobramento em desgaste, Laurell e 

Noriega (1989) pretendem superar o pragmaticismo da Medicina tradicional, bem 

como a ambiguidade presente no MOI, propondo uma alternativa de investigação 

que, segundo os autores, consegue apreender a dinâmica global do trabalho 

alienado. Vale aqui lembrar que, com a categoria carga de trabalho, 

[…] busca-se ressaltar na análise do processo de trabalho os elementos 
deste que interatuam dinamicamente entre si e com o corpo do trabalhador, 
gerando aqueles processos de adaptação que se traduzem em desgaste 
entendido como perda da capacidade potencial e/ou efetiva corporal e 
psíquica. (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 110). 
 

Assim, o foco passa a ser a organização, a divisão e a base técnica do 

trabalho (determinadas pelo processo de produção de capital e que produzem 

cargas dinâmicas interatuantes entre si), em lugar dos agentes nocivos (riscos) 

concebidos como inertes e desprovidos de uma processualidade histórica. Passa-se 

a privilegiar a investigação e a intervenção dinâmicas do processo de trabalho, 

decompondo-o em elementos que determinam o desgaste (e, também, o nexo 

biopsíquico da coletividade dos trabalhadores) – considerando este último enquanto 

elemento partícipe da espiral “contraditória” da “questão”, em determinação 

recíproca com as cargas, modificando as já existentes e criando outras tantas.  

Mais do que simplesmente alterar a denominação de “riscos” para “cargas”, o 

fundamental é criticar o pragmatismo da concepção de riscos presente na Medicina 

tradicional, o que, de certa forma, iniciou-se com o MOI, mas avançou um pouco 

mais com Laurell e Noriega (1986), que destacam a interação dinâmica das cargas 

entre si, delas com os demais elementos da valorização e, inclusive, com o processo 

de reprodução social.  

Vejamos como se dá a investigação de acordo com a proposta teórico-

metodológica destes autores. 
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A primeira etapa de investigação é identificar esses elementos dinâmicos (as 

cargas), mas não de forma abstrata, pois estes só “adquirem pleno significado a 

partir da dinâmica global do processo de trabalho” (LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 

110).  

A segunda etapa consiste em reconstruir as cargas, observando-se os 

elementos passíveis de ser agrupados segundo a lógica global do processo de 

trabalho. 

Dessa maneira,  

[…] para melhor se aprender as cargas de trabalho pode-se distinguir 
diferentes tipos, agrupando-os em físicas, químicas, biológicas e mecânicas, 
por um lado, e fisiológicas e psíquicas, por outro. As primeiras possuem 
uma materialidade externa ao corpo, que ao com ele interatuar torna-se 
uma nova materialidade interna. As últimas – as fisiológicas e psíquicas – 
pelo contrário, somente adquirem materialidade no corpo humano ao 
expressarem-se em transformações em seus processos internos, questão 
que se tornará mais compreensível ao se analisar cada uma delas. 
(LAURELL; NORIEGA, 1989, p. 111). 
 

Tal compreensão distingue-se de todas as explicações anteriores, que tinham 

no “risco” a sua categoria fundamental, uma vez que se considera o processo de 

produção como fundamento das cargas. Elas assumem o papel de mediação entre o 

trabalho e o desgaste do trabalhador (LAURELL; NORIEGA, 1989). Assim, de 

acordo com os autores, é preciso revelar as formas de expressão do desgaste, o 

que não é tarefa fácil,  

[…] sobretudo porque […] não se expressa com clareza em elementos 
facilmente observáveis ou mensuráveis. Isso significa que, na maioria das 
vezes, não é possível captá-lo senão através de alguma de suas dimensões 
ou por meio de uma série de indicadores. Os indicadores globais que mais 
frequentemente vêm sendo utilizados são os sinais e sintomas 
inespecíficos, o perfil patológico, os anos perdidos, o envelhecimento 
acelerado e morte prematura. (LAURELL; NORIEGA, 1989. p. 116). 
 

O fundamental é considerar sempre o âmbito coletivo, e a doença apenas 

como processo “particular”. Isto significa que o nexo biopsíquico é tido como um 

processo geral, isto é, uma forma histórica de ocorrer, numa coletividade, um 

processo biológico e/ou psíquico, que tem no desgaste a mediação para com o 

processo de reprodução social.  

Embora repleto de limitações, é indiscutível que a construção desse novo 

“campo” (para o qual o MOI e as contribuições da Medicina Latino-Americanas foram 

imprescindíveis) abre diversas possibilidades, até mesmo por permitir a autocrítica 

dos caminhos tomados pela própria classe trabalhadora, no concernente à saúde. 

As suas imprecisões não anulam o seu caráter contra-hegemônico, não se podendo 



95 
 

 

enquadrá-lo no campo tradicional da Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional. Ao 

contrário, constatamos neste processo o surgimento de uma nova proposta de 

intervenção. 

Assim, a “estrutura originária” do “campo” – com os princípios teórico-

metodológicos basilares, o direcionamento ideopolítico, as estratégias no interior da 

fábrica, mas também fora dela etc. – se consubstancia no movimento próprio da 

“questão”, das lutas que esta suscita e das interfaces que estabelece com as 

diversas esferas sociais (no âmbito político, técnico-científico etc.). É a “questão, 

portanto, em sua dinamicidade, que demanda o surgimento do “campo”. Este, ao se 

colocar no bojo da luta de classes, passa a ser, também, uma mediação 

determinante para o futuro da própria “questão”, integrando-a organicamente. 

 Definidas as bases do “campo”, prosseguiremos aprofundando a sua relação 

com a “questão”. 

 

 

3.4. “Saúde do Trabalhador”: campo de investigação e intervenção sobre a 

“questão” 

 

 

Vimos utilizando a expressão “questão da saúde dos trabalhadores” para 

designar o processo saúde-doença da classe trabalhadora colocado em questão, 

demonstrando quais os seus fundamentos ontológicos. Embora se tenha demarcado 

o seu significado e se tenha demonstrado os princípios gerais do “campo da Saúde 

do Trabalhador” (ou, simplesmente, “Saúde do Trabalhador”), pode-se recair no erro 

de conferir identidade absoluta entre eles, como se a “questão” se limitasse a um 

questionamento sobre o “campo”. Essa associação pode ser compreensível, haja 

vista que o “campo” e a “questão” possuem, sim, uma ligação orgânica. Mas é 

preciso deixar claro que são coisas distintas e, a esta altura, já temos alguns 

elementos que nos permitem afirmar, ao menos, que a “questão” ultrapassa os 

limites de um campo científico e/ou político-institucional. 

É importante frisar que o possível uso indiscriminado das duas expressões 

(que designam a “questão e o “campo”) nos motivou a adotar um recurso gramatical 

que pode ajudar na distinção entre elas. Como é perceptível, sempre que tratamos 

da “questão”, a flexão do substantivo “trabalhador” aparece no plural. Isto, além de 
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ser uma forma de alusão à necessidade de predominância do coletivo sobre o 

individual24, é, também, uma forma de distingui-la do “campo”, designado por uma 

expressão na qual o referido substantivo comparece, sempre, na flexão singular25. 

Para diminuirmos ainda mais as possibilidades de confusão entre as duas 

expressões, sintetizamos o que é o “campo da Saúde do Trabalhador”, considerando 

sua “diferença” com os campos que lhe antecederam, mas com os quais divide 

espaço até os dias de hoje. 

Dessa maneira, é necessário esclarecer que o referido “campo” distingue-se 

dos tradicionais campos da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional, embora 

seja fruto da incorporação/superação destes. Vasconcellos (2011) ressalta que as 

“diferenças” entre Medicina do Trabalho, Saúde Ocupacional e “Saúde do 

Trabalhador” não são meramente semânticas, mas possuem determinações 

históricas concretas bem específicas, situando-se em campos ideológicos distintos.  

Consoante apontam Mendes e Dias (1991), a Medicina do Trabalho surgiu na 

Inglaterra do século XIX, em meio à Revolução Industrial, para suprir demandas bem 

específicas, tais como: o controle direto da força de trabalho, a diminuição do 

prejuízo gerado pelo absenteísmo por motivo de doença e a seleção de força de 

trabalho menos propensa ao adoecimento. Isto é, surge como proposta do capital 

para a intervenção na “questão”.  

Nesse mesmo sentido, Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1997, p. 23) afirmam 

que, na lógica da Medicina do Trabalho, 

[…] sob uma visão eminentemente biológica e individual, no espaço restrito 
da fábrica, numa relação unívoca e unicausal, buscam-se as causas das 
doenças e acidentes […] Assim, a Medicina do Trabalho, centrada na figura 
do médico, orienta-se pela teoria da unicausalidade, ou seja, para cada 
doença, um agente etiológico. Transplantada para o âmbito do trabalho, vai 
refletir-se na propensão a isolar riscos específicos e, dessa forma, atuar 
sobre suas consequências, medicalizando em função de sintomas e sinais 
ou, quando muito, associando-os a uma doença legalmente reconhecida. 
 

Percebe-se o caráter reducionista da Medicina do Trabalho, cientificamente 

direcionada por uma perspectiva pragmática, anulando a dinamicidade histórica do 

processo de trabalho e tratando as relações trabalho-saúde de forma mecânica 

                                                
24  Pela mesma razão, é aceitável o uso da expressão “questão da saúde da classe 

trabalhadora” como equivalente. 
25

  O próprio título desta tese reflete este recurso gramatical, porquanto utilizamos a expressão 

“saúde do trabalhador” no singular, porém indicando a possível flexibilização ao plural entre 
parênteses. Portanto, quando no título citamos “Saúde do(s) trabalhador(es)”, queremos indicar que a 
análise inclui tanto o “campo” quanto a “questão”. 
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(causa-efeito). As intervenções propostas são típicas do modelo biomédico, 

centradas na doença e na medicalização. Além disso, do ponto de vista ideopolítico, 

também se constata o caráter pró-capital, tomando o trabalhador como objeto de 

intervenção e mera engrenagem da produção. 

No período pós-Segunda Guerra Mundial, a atenção à saúde dos 

trabalhadores, constituída exclusivamente da figura do médico, mostrou-se 

insuficiente para as novas demandas, o que exigiu a incorporação de novas 

disciplinas científicas e profissões, marcando o surgimento da Saúde Ocupacional 

(MENDES; DIAS, 1991). 

Para Minayo-Gomez e Thedim-Costa (1997, p. 23),  

A Saúde Ocupacional avança numa proposta interdisciplinar, com base na 
Higiene Industrial, relacionando ambiente de trabalho-corpo do trabalhador. 
Incorpora a teoria da multicausalidade, na qual um conjunto de fatores de 
risco é considerado na produção da doença, avaliada através da clínica 
médica e de indicadores ambientais e biológicos de exposição e efeito.   
 

Apesar de serem suscitadas discussões sobre a intervenção interdisciplinar 

no ambiente de trabalho, a Saúde Ocupacional, na prática, constitui uma maneira de 

continuar a atender às necessidades da produção.  

De acordo com Mendes e Dias (1991, p. 344), 

− o modelo mantém o referencial da medicina do trabalho firmado no 
mecanicismo; 
− não concretiza o apelo à interdisciplinaridade: as atividades apenas se 
justapõem de maneira desarticulada e são dificultadas pelas lutas 
corporativas; 
− a capacitação de recursos humanos, a produção de conhecimento e de 
tecnologia de intervenção não acompanham o ritmo da transformação dos 
processos de trabalho; 
− o modelo, apesar de focar a questão no coletivo de trabalhadores, 
continua a abordá-los como "objeto" das ações de saúde; 
− a manutenção da saúde ocupacional no âmbito do trabalho, em 
detrimento do setor saúde.  
 

Diante disso, a Saúde Ocupacional apenas justapõe diferentes disciplinas, 

mas mantém a orientação geral da Medicina do Trabalho. No entanto, ao contrário 

desses dois “modelos”, a proposta do “campo” propõe ir além do âmbito 

contratualista estabelecido entre patrão e empregado e, principalmente, romper com 

a delegação da saúde ao capital. 

Na verdade, o “campo” surge a partir da contestação desses modelos 

tradicionais26. Contestação originalmente feita pelo movimento operário italiano, 

                                                
26

  Ressaltamos que os campos da Medicina do Trabalho e da Saúde Ocupacional possuem sua 

“estrutura originária” constituída no enfrentamento da “questão”, consignadas às intervenções 
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tendo como nomes de destaque, entre outros, os já citados Berlinguer e Oddone, 

mas também, posteriormente, incorporando contribuições da Medicina Social Latino-

Americana (DIAS; MENDES, 1991; MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997). 

 Sobre isso, Minayo-Gomez (2011, p. 27) observa que,  

Contrariamente aos marcos da saúde ocupacional, em que os trabalhadores 
são vistos como pacientes ou como objetos da intervenção profissional, na 
visão da saúde do trabalhador eles constituem-se em sujeitos políticos 
coletivos, depositários de um saber emanado da experiência e agentes 
essenciais de ações transformadoras. A incorporação desse saber é 
decisiva, tanto no âmbito da produção de conhecimento como no 
desenvolvimento das práticas de atenção à saúde. 
 

Constata-se que a incorporação da concepção de “não-delegação” da saúde 

– isto é, o ato de o trabalhador não delegar, seja ao empresariado, seja ao 

profissional de saúde, a autoridade sobre seu processo saúde-doença – assim 

como, em consequência da “não-delegação”, a incorporação do “saber operário”, 

como protagonista, sobre as relações trabalho-saúde, constituem o eixo teórico-

prático do novo “campo” (princípios estes oriundos da experiência italiana). A 

principal implicação desta condição será a elevação do trabalhador a sujeito ativo do 

processo, em contraposição à sua passividade no modelo de Medicina do 

Trabalho/Saúde Ocupacional.   

Nessa perspectiva, Tambellini et al. (1986) explicitam as “diferenças” entre os 

três campos (com os mesmos argumentos aqui já apresentados) e indicam, ainda, a 

existência de outro, mais amplo, que toma as relações trabalho-saúde em abstrato. 

Nele, considera-se o processo de trabalho de forma abstrata e geral, portanto, não 

apenas os processos específicos (foco do “campo”), mas também a saúde de uma 

forma genérica (não só a dos trabalhadores, mas a de todos), ainda que a “questão 

da saúde dos trabalhadores” (em “particular”) permaneça central.  

Trata-se de uma proposta mais ampla (com ênfase na generalidade, tanto do 

processo de trabalho quanto da saúde), o que requer uma postura científica que 

transcenda o isolamento e a fragmentação de conteúdos, como ocorre tipicamente 

na ciência vigente. A apreensão das relações trabalho-saúde, segundo estes 

autores, será sempre incompleta e insuficiente mediante referenciais oriundos 

exclusivamente da área da saúde. 

Minayo-Gomez (2011, p. 29) também aponta a existência de um campo que é 

                                                                                                                                                   
propostas pelo empresariado, em conjunto com os profissionais de saúde e segurança, sem 
participação da classe trabalhadora e sem vínculo algum com as lutas empreendidas por esta. 
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mais amplo que a “Saúde do Trabalhador”, utilizando como argumento o fato de esta 

última não possuir uma práxis constituída, embora apresente uma proposta 

elaborada: 

Portanto, talvez seja indicado, na atual conjuntura, nos referirmos a “campo 
de relações saúde-trabalho” e entendermos que dentro dele estaria a saúde 
do trabalhador como proposta da saúde coletiva. […] Nele estariam também 
a medicina do trabalho e todas as abordagens que, em sentido amplo, 
contemplam a saúde ocupacional, e a abordagem de saúde do trabalhador 
faria a superação dialética das duas outras formas de pensamento e de 
práticas, algumas vezes rompendo com os modelos anteriores, e outras 
vezes contendo-os e ultrapassando-os. 
 

Com base nisso, o autor questiona se a “Saúde do Trabalhador” seria, 

mesmo, um campo: 

[…] cabe perguntar até que ponto conseguimos criar um habitus, ou seja, 
um grau de coesão teórica e de práxis em saúde do trabalhador na 
formulação e implementação de políticas, nas ações de vigilância, na 
produção de conhecimentos, na visão teórica, nas demandas da prática, 
nas propostas de transformação e de luta e no controle social exercido por 
coletivos de trabalhadores. (MINAYO-GOMEZ, 2011, p. 29). 
 

Para o autor, portanto, o “campo” não apresenta a coesão necessária para 

que seus membros e as instituições que lidam com as relações trabalho-saúde 

atuem, embora com divergências, em uma base comum. Em síntese, baseado na 

concepção de campo científico de Pierre Bourdieu (que aprofundaremos mais 

adiante), Minayo-Gomez afirma que a “Saúde do Trabalhador” ainda não se 

constituiu como um campo, sendo apenas uma perspectiva entre várias possíveis no 

interior do “campo das relações saúde-trabalho”. 

É importante destacar algumas diferenças entre Tambellini et al. (1986) e 

Minayo-Gomez (2011). Como se percebe, Tambellini et al. (1986), ao se referirem à 

relação que dá nome ao campo mais amplo, adotam a ordem “trabalho-saúde”, 

enquanto Minayo-Gomez (2011) utiliza “saúde-trabalho”.  

Sobre essa questão, convém ressaltar que o próprio Minayo-Gomez é coautor 

de Tambellini et al. (1986), o que nos leva a presumir que, à época, existia uma 

concordância deste autor com a expressão utilizada. Em outras publicações deste 

autor, como em Minayo-Gomez e Lacaz (2005), também é utilizada a ordem na qual 

o trabalho sempre vem à frente da saúde. Em autores clássicos do “campo”, como 

Berlinguer (1983), Laurell e Noriega (1989), o trabalho sempre precede à saúde. 

Lacaz (2007) também segue esta ordem. Já em Vasconcellos (2007), há uma 

concordância com a ordem utilizada por Minayo-Gomez (2011).  

A nosso ver, a denominação “relações trabalho-saúde” é mais coerente com 
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uma perspectiva materialista histórico-dialética (ou ontológica), uma vez que 

pressupõe o trabalho como categoria fundante da sociedade, o que explicaria o fato 

de ele anteceder (não do ponto de vista cronológico, mas ontológico) à saúde na 

referida relação. Assim, acreditamos que adotar essa denominação indica uma linha 

interpretativa que, sem desconsiderar o foco de análise na saúde, admite a 

centralidade do trabalho (pressuposto basilar para a concepção da “questão” 

enquanto processo objetivo e primordialmente constituído nas relações sociais de 

produção). 

Outra importante diferença é que Minayo-Gomez (2011) justifica a existência 

do campo das relações saúde-trabalho como alternativa de classificação para o 

conjunto de perspectivas de investigação/intervenção sobre a “questão”, que, por si 

só, não constituem um campo. Isto é, uma vez que ainda falta coesão, por exemplo, 

à proposta da “Saúde do Trabalhador”, ela não pode se constituir como um campo 

próprio, restando a opção de considerá-la uma das perspectivas pertencentes ao 

campo das relações saúde-trabalho, porquanto este último, efetivamente, atende 

aos critérios de Pierre Bourdieu (a quem Minayo-Gomez recorre) para tal. Não fica 

claro, na exposição do autor, se a “Saúde do Trabalhador”, uma vez tendo atingido a 

coesão reivindicada: 1) continuaria a pertencer a um campo maior – portanto um 

subcampo no interior de outro campo; 2) seria um campo autônomo do campo das 

relações trabalho-saúde; 3) ou implicaria uma autoridade científica sobre as outras 

perspectivas (Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional), alcançando a hegemonia e 

tornando-se, ela mesma, o campo mais amplo? 

Já Tambellini et al. (1986) deixam claro a existência do “campo da Saúde do 

Trabalhador” enquanto tal, com um corpo de conhecimento e preceitos teórico-

metodológicos definidos, mas que ainda se confina a uma lógica restrita à saúde, 

não incorporando outros referenciais demandados pelo seu próprio objeto de 

investigação/intervenção; já o campo das relações trabalho-saúde almeja, ainda que 

no plano teórico, a ruptura dos limites de uma ciência fragmentada e fechada em si 

mesma. Nesta concepção, o fato de a “Saúde do Trabalhador” se constituir enquanto 

campo corresponderia ao alcance dos critérios postos por esta ciência fragmentada, 

tornando-se um genuíno espaço desta, embora trazendo elementos teóricos 

revestidos de certa rebeldia. Por outro lado, o campo das relações trabalho-saúde 

seria um passo a mais em relação à “Saúde do Trabalhador”, por almejar uma 

ciência da “totalidade”.  
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Acreditamos que, apesar de Tambellini et al. (1986) adotarem o termo 

“campo” para designar a última proposta, eles a apresentam como uma abordagem 

que contraria a própria divisão capitalista da ciência, ou seja, em campos. Estes 

últimos só podem operar fechados nos seus parâmetros, no sentido contrário ao 

proposto por estes autores, quando se referem à apreensão científica das relações 

trabalho-saúde para além do legado da área da saúde.  

Diante de tudo isso, a construção (ainda em andamento) do “campo da Saúde 

do Trabalhador” expressa uma tentativa de produzir um tipo de conhecimento que, 

além de ser dos trabalhadores, seja para os trabalhadores. Isto implica outra 

tentativa: a de apreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores (e das 

relações trabalho-saúde como um todo) como uma “questão” integral, o que requer 

desconstruir os limites rígidos de um campo pertencente à ciência vigente, 

constituindo-se num paradoxo ante a dinâmica inerente ao referido processo de 

construção, por dentro desta ciência. 

Assim, a tentativa de construção do “campo” é limitada à lógica imanente de 

uma determinada divisão científica, o que implica a apreensão, no máximo, parcial 

da “questão”. Assim como a apreensão da “questão” pelo “campo” é parcial, a crítica 

feita por este à ciência do capital (e ao próprio capital) é limitada, em grande medida, 

por sua condição de fazê-la por dentro da divisão científica (e da divisão do trabalho) 

imposta pelo próprio capital – ou seja, enquanto um campo científico. 

 Especificamente sobre os limites da seara científica, trataremos a seguir.  
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4. LIMITES CIENTÍFICOS DO “CAMPO” 

 

 

A partir daqui, iniciamos a tarefa de demonstrar, com maior precisão, quais 

são os limites do “campo” para o enfrentamento da “questão”. Para um primeiro 

momento, com este capítulo, focamos a análise na arena científica. 

Problematizamos o que significa o “campo” se constituir enquanto tal, no bojo de 

uma determinada divisão científica. Contrapomos, a este processo, a perspectiva da 

“totalidade”, que nega a referida divisão.   

 

 

4.1. O campo científico: limitação para a apreensão da “questão” em sua 

“totalidade” 

 

 

Bourdieu (1976)27 desenvolve uma análise sobre a “ciência oficial” tendo em 

vista a dinâmica “universal” do capitalismo. Em linhas gerais, ele constata que a 

lógica de acumulação – estabelecida mediante concorrência – é reproduzida no 

interior dos campos científicos. Para tanto, este autor aplica os fundamentos de sua 

teoria social para o caso específico da ciência, apreendida por meio de seus recortes 

“singulares”, por ele denominados de “campos científicos”.  

Convém observar que a teoria social de Bourdieu se notabilizou pela sua 

concepção peculiar da categoria “capital”28, com suas formas variantes – “capital 

econômico”, “capital social”, “capital cultural” e “capital simbólico” –, por meio da qual 

ele fundamenta a explicação de campo, ao passo que esta, concomitantemente, 

complementa a concepção de “capital”. Portanto, “capital” e campo são categorias 

indissociáveis na teoria de Bourdieu.  

                                                
27

  Embora tenhamos discordâncias a respeito da problematização de Bourdieu sobre a ciência, 
sobretudo no que diz respeito à categoria “capital” (nos termos por ele colocados) quando de seu uso 
no âmbito científico, partimos de suas contribuições, uma vez que vem sendo citado frequentemente 
pelos autores do “campo”, ao analisarem seu processo de construção – a exemplo de Minayo-Gomez 
(2011). Ao longo do capítulo, deixaremos claro quais são nossas ressalvas (críticas) à teoria do 
referido autor. 
28

   A categoria capital, tal como propõe Bourdieu, será apresentada sempre entre aspas, haja 

vista seu significado peculiar. 
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Para esse autor, “capital” corresponde ao acúmulo de recursos (materiais ou 

não) que propiciam o poder dos seus possuidores sobre os não possuidores, 

implicando posição privilegiada dentro de determinados espaços. Tais espaços são, 

genericamente, chamados de “campos”, com natureza heterogênea: esferas 

econômica, política, escolar, familiar etc. Diante disso, o “capital” pode se manifestar 

de diferentes formas, a depender do tipo de força acumulada e da natureza do 

campo. 

No caso da ciência, Bourdieu (1976) problematiza a dinâmica dos campos 

científicos29, concebendo-os como espaços de relações objetivas entre sujeitos com 

posições adquiridas em lutas anteriores. Ou seja, o campo científico se configura em 

um espaço objetivo no (e do) qual é suscitado um conjunto de questões científicas 

sobre o qual os pesquisadores divergem e, portanto, competem para conferir 

legitimidade às respostas que propõem, implicando, inclusive, que os seus 

opositores as aceitem. Da competição entre os pesquisadores, origina-se a 

autoridade científica do polo vencedor, autoridade esta que só possui legitimidade 

considerando-se a rede de relações instituídas por pesquisadores que possuem 

problemas de pesquisa em comum. 

No interior do campo científico desenvolve-se um tipo específico de luta, 

movido pela obtenção do “monopólio da competência científica”, colocando aqueles 

que a conquistam em uma posição de dominação na rede de relações estabelecida 

por aquele delimitado grupo de cientistas. Trata-se, segundo o pensamento de 

Bourdieu (1976), de um processo de acumulação de “capital científico”, “[...] espécie 

particular de capital social30 que assegura um poder sobre os mecanismos 

constitutivos do campo e que pode ser reconvertido em outras espécies de capital 

[econômico, simbólico etc.] [...]” (BOURDIEU, 1976, p. 6, grifo no original). 

Diante disso,  

[…] a tendência dos pesquisadores a se concentrar nos problemas 
considerados como os mais importantes se explica pelo fato de que uma 
contribuição ou descoberta concernente a essas questões traz um lucro 

                                                
29   

No sentido genérico, pode-se compreender o campo científico como o conjunto do espaço 

social ocupado pela ciência. Porém, considerando a divisão científica moderna, pode-se utilizar o 
termo campo científico no sentido mais restrito, designando as várias áreas de conhecimento 
oriundas desta divisão. 
30   

“O capital social é o conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados ao poder 

em uma rede consolidada, de convivência mais ou menos institucionalizada; ou, em outras palavras, 
refere-se à participação em um grupo que, além de representar um conjunto de agentes com 
propriedades comuns […], também estão unidos por relações permanentes e úteis.” (BOURDIEU, 
1980, p. 2).  
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simbólico mais importante. A intensa competição assim desencadeada tem 
todas as chances de determinar uma baixa nas taxas médias de lucro 
material e/ou simbólico [...] (BOURDIEU, 1976, p. 4). 
 

A competição desenvolvida no campo científico implica diferentes posições a 

respeito de um conjunto de questões comuns, bem delimitadas e, por conseguinte, 

de natureza distinta em relação aos outros campos científicos. É importante 

observar, assim, que o campo científico põe limites a respeito das questões que 

devem ser respondidas, apesar de aceitar posições diferentes sobre as respostas, 

desde que obedecendo a uma lógica geral apriorística. O campo recorre a sua lógica 

imanente para julgar seus méritos; faz uso dos parâmetros produzidos por ele 

mesmo para julgar a validade das descobertas dos pesquisadores que o compõem. 

Há, portanto, uma definição prévia de ciência que determina o que pesquisar, como 

pesquisar e quais respostas aceitar, sob pena de perda de “lucro material e/ou 

simbólico” para os pesquisadores que afrontem estas determinações.  

Nas palavras de Bourdieu, 

[…] a invenção segundo uma arte de inventar já inventada, que, resolvendo 
os problemas susceptíveis de serem colocados nos limites da problemática 
estabelecida pela aplicação de métodos garantidos (ou trabalhando para 
salvaguardar os princípios contra as contestações heréticas), tende a fazer 
esquecer que ela só resolve os problemas que pode colocar ou só coloca os 
problemas que pode resolver (1976, p. 18). 
 

A “invenção segundo uma arte de inventar já inventada” refere-se a uma 

ciência que se sustenta nela mesma, não aceita passar pelo crivo de parâmetros 

que não sejam os seus e, deste modo, não permite o alcance de problemas que, 

apesar de terem uma importância concreta, escapam às suas possibilidades. O 

campo científico, nestas condições, obedece a uma lógica hermética que o impede 

de problematizar a realidade na sua “totalidade”, porquanto os problemas daí 

suscitados não são convenientes à competição por “capital científico” (BOURDIEU, 

1976). 

Em alguma medida, a discussão feita por Bourdieu se aproxima da concepção 

de “paradigma” de Thomas Kuhn. Para este autor, a “ciência normal” se estabelece 

mediante a adoção de um “paradigma” por parte da comunidade científica; ou seja, 

respostas ou soluções “exemplares” (modelos a serem seguidos) para os problemas 

considerados científicos e que, por conta disto, orientam os pesquisadores na 

resolução de novos problemas (KUHN, 1978). 

Observemos que a “ciência normal” equivale ao que Bourdieu (1976) designa 

de “ciência oficial”, consolidada pela instituição de um “paradigma”, o que é 
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representativo do “monopólio da competência científica”, nos termos de Bourdieu 

(1976). Assim, na perspectiva de Kuhn (1978), a “ciência normal” tende a encaixar a 

realidade nos critérios do “paradigma”, modelando novos problemas científicos 

segundo as respostas “exemplares”. Como já vimos, Bourdieu (1976) também 

aponta que “a invenção de uma arte de inventar já inventada” só coloca questões 

elaboradas segundo seus critérios, os mesmos que são utilizados para descobrir as 

respostas. 

Para Kuhn (1978), a ciência apresenta um padrão de desenvolvimento no 

qual se alternam períodos de “ciência normal” (estabelecimento de um “paradigma”) 

e de “ciência extraordinária”, consubstanciada por uma “revolução científica” aberta 

pela crise do “paradigma”. Esse padrão, conforme Kuhn (1978) o descreve, 

apresenta uma natureza cíclica que coloca as revoluções como inevitáveis e 

intrínsecas ao processo, uma vez que o desenvolvimento do “paradigma” estabelece 

critérios cada vez mais rigorosos, sofisticados e precisos que, por conta disto, 

acabam detectando inconsistências e equívocos do próprio “paradigma”, 

desencadeando as crises. 

Nesse quesito, Bourdieu se opõe a Kuhn, porquanto julga que o processo 

descrito por este último possui caráter mecânico. Bourdieu (1978) contesta a 

natureza cíclica e mecânica da ciência, concebendo-a de forma dinâmica, em um 

processo no qual as revoluções científicas dependem do quantum de “capital 

científico” acumulado e do caráter e direcionamento dos conflitos internos do(s) 

campo(s) científico(s). Vale destacar que, para este autor, o fato de os dominados 

e/ou novatos de um campo serem opositores dos detentores do “monopólio da 

competência científica” não implica necessariamente a contestação dos 

fundamentos gerais do campo (ou do “paradigma” – na linguagem de Kuhn); em vez 

disso, eles podem vislumbrar, apenas, a mudança de posição na estrutura 

hierárquica do campo, o que pressupõe a manutenção e a reprodução dos métodos 

e valores científicos já estabelecidos. 

Vejamos: 

A ciência jamais teve outro fundamento senão o da crença coletiva em seus 
fundamentos, que o próprio funcionamento do campo científico produz e 
supõe. A própria orquestração objetiva dos esquemas práticos inculcados 
pelo ensinamento explícito e pela familiarização − fundamento do consenso 
do que está em jogo no campo, isto é, dos problemas, dos métodos e das 
soluções imediatamente percebidos como científicos − encontra seu 
fundamento no conjunto dos mecanismos institucionais que asseguram a 
seleção social e escolar dos pesquisadores (em função, por exemplo, da 
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hierarquia estabelecida das disciplinas), a formação dos agentes 
selecionados, o controle do acesso aos instrumentos de pesquisa e de 
publicação etc. (BOURDIEU, 1976, p. 24-5). 
 

Para Bourdieu (1978), portanto, estabelecem-se “relações objetivas de 

adversários cúmplices” que reproduzem o campo científico, no seu conjunto. Isto 

não implica, em absoluto, a impossibilidade de uma redefinição dos pressupostos 

científicos instituídos, mas apenas que esta redefinição depende de uma série de 

fatores e circunstâncias (internos ou externos ao campo). Decerto, ainda segundo o 

pensamento do autor, uma redefinição tem suas chances aumentadas quando o 

movimento da sociedade em geral põe a necessidade de a ciência acompanhar e, 

ao mesmo tempo, sustentar possíveis transformações sociais em processo, bem 

como os dominados e/ou novatos do campo científico se imbuírem do ímpeto para 

ser os agentes destas transformações. 

Assim, 

É o campo que designa a cada agente suas estratégias, ainda que se trate 
da que consiste em derrubar a ordem científica estabelecida. Segundo a 
posição que eles ocupam na estrutura do campo (e, sem dúvida, também 
segundo as variáveis secundárias tais como a trajetória social, que 
comanda a avaliação das oportunidades), os “novatos” podem orientar-se 
para as colocações seguras das estratégias de sucessão, próprias para lhes 
assegurar, ao término de uma carreira previsível, os lucros prometidos aos 
que realizam o ideal oficial da excelência científica pelo preço de inovações 
circunscritas aos limites autorizados; ou para as estratégias de subversão, 
investimentos infinitamente mais custosos e arriscados que só podem 
assegurar os lucros prometidos aos detentores do monopólio da 
legitimidade científica em troca de uma redefinição completa dos princípios 
de legitimação da dominação. (BOURDIEU, 1976, p. 17-8, grifos no 
original). 
 

Para Bourdieu (1976, 1978), a ciência não se desenvolve segundo um padrão 

de alternância fundado na evolução “imanente” do “paradigma”, mas na síntese de 

conflitos que são perpetrados por elementos internos e externos ao campo. Nesta 

perspectiva, ao contrário da de Kuhn (1978), rompe-se com possíveis 

engessamentos da história.  

Com base nisso, constatamos que, seja para “sucessão”, seja para 

“subversão”, as estratégias estão sob a determinação do campo científico e, por 

conseguinte, do “capital científico”. Isso pressupõe uma estrutura hermética dos 

campos, mas no sentido de não se submeterem ao crivo de parâmetros de outros 

“paradigmas” e/ou de outros campos (exceto nos momentos de crise), e não no 

sentido de estarem imunes a conflitos e a transformações sociais. 

Por conta desta estrutura hermética é que o “campo da Saúde do 
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Trabalhador” (enquanto campo) não consegue superar algumas insuficiências na 

apreensão da “questão”. Possui limites, conforme Tambellini et al. (1986) já haviam 

ressaltado. Com base nisto, a única possibilidade de a “Saúde do Trabalhador” 

atingir a condição de uma ciência que apreende as relações trabalho-saúde na sua 

integralidade, no bojo da “totalidade” social, seria se desconstruir enquanto campo 

(enquanto espaço fechado), no sentido da ruptura com o modelo vigente de ciência, 

que fragmenta a realidade em campos.  

Quando se menciona a existência de um “campo em construção”, vai-se na 

direção de se aproximar, cada vez mais, da condição de um genuíno espaço 

científico hermético. Portanto, quando Tambellini et al. (1986) e Minayo-Gomez 

(2011) colocam a existência de um campo mais amplo (relações trabalho-saúde para 

os primeiros, e saúde-trabalho para o segundo), o fazem com significados diferentes, 

o que não quer dizer que um ou outro esteja equivocado. O significado apontado por 

Tambellini et al. (1986) é de uma ruptura com a fragmentação científica, ainda que 

eles usem o termo campo. O significado apontado por Minayo-Gomez (2011) é o da 

existência de um campo em construção (a “Saúde do Trabalhador”) e de outro que 

engloba o primeiro (pelo menos enquanto ele for uma proposta sem coesão), mas 

que é campo no sentido mesmo de espaço hermético. 

Os autores apontam significados diferentes e ambos corretos, pois tanto é 

verdade que o “campo” é limitado quanto que não tem coesão. Contudo, Minayo-

Gomez (2011) não avança para uma posição de ruptura radical, conforme Tambellini 

et al. (1986) fazem. O fato de ele constatar a falta de coesão do “campo” e, com 

isso, demonstrar que outro campo, mais amplo, comparece para supri-la, consiste 

numa etapa da análise. A etapa seguinte seria a de demonstrar que o “campo” 

possui uma natureza limitada, embora consiga avanços – o que significa que 

Minayo-Gomez (2011) não está equivocado por apontar a falta de coesão do campo, 

mas por realizar uma análise parcelar. Por conseguinte, este autor apenas observa 

uma das facetas do avanço do processo de construção do “campo”, mas não a sua 

desconstrução enquanto espaço hermético, o que implicaria aproveitar as suas 

contribuições teórico-práticas, de postura contra-hegemônica, mas também, e 

sobretudo, romper com os limites que as confinam. No caso de Tambellini et al. 

(1986), constatamos a presença dessa segunda perspectiva, mesmo utilizando o 

termo campo.  

A nosso ver, a concepção de “paradigma”, desde que revestida de um caráter 
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dinâmico, como faz Bourdieu ao problematizar o “monopólio da competência 

científica”, consegue descrever alguns elementos estruturais da ciência burguesa. 

Ademais, concordamos com este autor sobre o fato de os campos científicos serem 

complexos fechados e que, portanto, produzem respostas sustentadas apenas em 

seus próprios critérios e medidas. Este quesito, e o da dinamicidade competitiva dos 

campos, é oportuno para nossa análise do “campo da Saúde do Trabalhador”.  

Apesar de a explanação de Bourdieu trazer contribuições para nossa análise, 

algumas ressalvas críticas em relação à sua argumentação, em especial quanto ao 

uso generalizado da categoria “capital”, podem nos ajudar a seguir na aproximação 

da análise do próprio “campo” em sua relação científica com a “questão”. 

Marx (1988a; 1988b) esclarece que o capital31 representa uma relação social 

de antagonismo entre duas classes sociais (capitalistas e proletários), 

consubstanciado na esfera da produção, tendo, assim, caráter econômico. O capital, 

na acepção marxiana, explica-se pela teoria do valor, quando da subsunção do 

trabalho à produção de valores de troca que satisfazem as necessidades do 

mercado e, portanto, do próprio capital. Ademais, o capital, além de ser produzido 

(mediante a exploração do proletariado), precisa se reproduzir, o que exige a 

“universalização” de sua lógica em todas as esferas da vida (política, educação, arte, 

filosofia, ciência etc.), garantindo que as relações sociais de produção sejam 

legitimadas ideologicamente. 

O fato de o capital dominar, também, a esfera da reprodução não implica que 

toda forma de dominação (ou, ainda, que todo produto de uma competição) seja 

indiscriminadamente reconhecida como capital, tal como coloca Bourdieu.  

Para Marx (1988b, p. 252): 

A relação-capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a 
propriedade das condições da realização do trabalho. Tão logo a produção 
capitalista se apoie sobre seus próprios pés, não apenas conserva aquela 
separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. Portanto, o 
processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo 
de separação do trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, 
um processo que transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência 
e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores 
assalariados. 
 

Marx (1988a; 1988b), sempre que utiliza a categoria capital, está se referindo 

à esfera produtiva. Quanto às outras dimensões da vida, nas quais, obviamente, 

                                                
31  

A categoria capital, sem aspas, equivale ao significado dado por Marx e que tradicionalmente 

é utilizado no marxismo. 
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também se estabelecem conflitos, tanto Marx como a maioria dos marxistas tratam 

com categorias como “superestrutura”, “ideologia” e “hegemonia”. Assim, a teoria 

marxiana não ignora os diversos tipos de dominação que se estabelecem no 

capitalismo, porém reconhece a prioridade da questão de classe para explicá-los, 

assim como reconhece a predominância da esfera econômica sobre as demais. 

Diante disso, a generalização da categoria “capital” que faz Bourdieu não só 

abandona a concepção marxiana, como compromete a compreensão do 

antagonismo sobre o qual se funda a sociedade, diluindo ou, ao menos, dificultando 

a apreensão do que sejam as classes sociais. Expliquemos melhor. 

Quando Bourdieu (1976) propõe formas de capital que se engendram (e que 

podem ser acumuladas) a partir de conflitos não econômicos (sociais, culturais etc.), 

ele confere a estes conflitos um status igual ao do antagonismo entre capital e 

trabalho. Contudo, este antagonismo não pode ser concebido como um mero conflito 

passível de conciliação ou de caráter fugaz (como, em alguns casos – mas não em 

todos – podem ser os demais conflitos do capitalismo). Ao contrário, expressa uma 

“contradição” irremediável e permanente sob a égide capitalista: o capital “pressupõe 

a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do 

trabalho” (MARX, 1988b, p. 252); isto implica que sua existência depende da 

contínua exploração dos trabalhadores, ao passo que para estes interessa 

emancipar-se do capital. Trata-se, portanto, de interesses antagônicos e 

inconciliáveis. 

É preciso, portanto, considerar que a sociedade capitalista é repleta de 

“contradições” e conflitos de diversas ordens, que resultam em posições de poder 

em várias instâncias da vida, mas que estão subordinados a uma “contradição” 

máxima, irremediável: o antagonismo entre capital e trabalho. Classificar as diversas 

lutas em torno da “hegemonia”32 como conflitos que originam, diretamente, um 

processo de acumulação de capital, elimina ou dilui o referencial de definição das 

                                                
32  

Alternativamente, para Gramsci (2012), a classe exploradora impõe seu domínio e sua 

direção aos explorados/dominados mediante estratégias mais convencionais de coerção, como pelo 
uso da violência do Estado, organizada sob a forma militar, mas também com o uso de estratégias de 
consenso, através das quais as suas ideias e seus interesses passam a ser incorporados pelos 
trabalhadores como ideias e interesses de todos, tornando-se hegemônicos. Assim a hegemonia 
extrapola o campo econômico, consubstanciando-se nos variados conflitos ideológicos, como, por 
exemplo, na ciência (alguns princípios ou paradigmas se tornam hegemônicos sobre outros), ainda 
que seu fundamento último seja a economia. Ressaltamos que Bourdieu (1976) não trata desta 
categoria na obra referenciada, mas os conflitos não econômicos por ele citados se desenvolvem no 
campo das estratégias de consenso, resultando em hegemonia, e não em capital. Por tais razões, 
acreditamos que esta categoria seja mais apropriada. 
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classes sociais fundamentais, bem como retira a centralidade que elas possuem na 

dinâmica social. Caso a proposição de Bourdieu seja verdade, os indivíduos 

poderiam acumular “capital simbólico”, “social” ou “cultural” sem serem possuidores 

de um quantum sequer de meios de produção, nem empregar um trabalhador que 

seja, mas apenas sendo hegemônicos em alguma dimensão ideológica. 

Ao se fazer essa generalização: 1) o capital passa a ser tudo e, ao mesmo 

tempo, nada; 2) a relação-capital deixa de expressar a relação entre duas classes 

sociais antagônicas para representar relações entre moradores de um bairro, 

membros de uma família, cientistas de um mesmo campo etc.; 3) o capital deixa de 

apresentar um caráter destruidor e passa a representar relações que, apesar de 

desiguais, possuem algum grau de solidariedade, como no estabelecimento das 

“redes”, como pressupõe a concepção de “capital social”, a exemplo do “campo 

científico”, que é constituído por “adversários cúmplices”; 4) o capitalismo passa a 

ser uma sociedade fundada em relações de dominação as mais diversas (com o 

mesmo status), e não em relações sociais de produção (cujo eixo está na exploração 

do trabalho). 

A nosso ver, é preciso cautela com as categorias teóricas, de modo a explicar 

a realidade, e não a confundi-la. É extremamente válido considerar o caráter 

competitivo e hermético dos campos científicos, tendo em vista que estes se 

inscrevem na dinâmica capitalista; porém, não se pode fazer isto ao ponto que as 

competições específicas do campo científico tomem a centralidade das relações 

sociais de produção e concedam ao capital um caráter indefinido. 

Apesar disso, a proposição feita, especialmente por Bourdieu, a respeito do 

caráter hermético dos campos científicos, é pertinente para demonstrar que o 

“campo da Saúde do Trabalhador” trata das relações trabalho-saúde de forma 

insuficiente. Abordar estas relações enquanto uma “questão” corresponde a uma 

marcha na direção do “campo” das relações trabalho-saúde, no sentido proposto por 

Tambellini et al. (1986) – e aí convém, novamente, ressaltar o uso infeliz do termo 

campo, pois os autores defendem a quebra do caráter hermético e, ao utilizarem 

este termo, acabam por cair em contradição. Esta marcha depende de uma crítica 

radical (no sentido de ir às raízes – portanto, crítica ontológica) da ciência burguesa, 

o que requer adotar uma perspectiva revolucionária de classe, ausente em Bourdieu. 

Apenas a ruptura com a ciência burguesa pode superar as limitações das 

formulações até então realizadas pelo “campo”. Sem negar que este (o “campo”) 
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avançou na sua crítica ao capitalismo, ele se confina, por ser um campo, em limites 

que o impedem de tratar a “questão” de forma plena. Por dentro dele, já se 

demonstrou a necessidade de ruptura para com o capital e sua ciência; mas o que 

seja e como seja a ruptura de fato, são questões que só podem ser respondidas por 

uma ciência que fuja aos parâmetros vigentes. 

Considerando essa necessidade, a seguir apresentamos algumas 

contribuições de autores que fizeram a crítica radical da ciência burguesa, 

destacando um possível horizonte (de ruptura) a que os autores do “campo” devem 

almejar, bem como as implicações disso para o próprio “campo” e para o estudo da 

“questão”. 

 

 

4.2. A perspectiva da “totalidade” social: bases para a ruptura dos limites do 

“campo”                              

 

 

Marx não formulou uma teoria pertencente a um (ou alguns) campo(s) 

científico(s), como em alguns casos se tenta classificá-la. Não é raro observarmos 

um enquadramento de Marx como economista, historiador ou filósofo. Porém, a 

proposta marxiana se ergue sobre uma crítica radical à ciência vigente (e à sua 

divisão em campos), constituindo-se num padrão científico original e, por conta 

disso, não passível de enquadramento segundo os parâmetros vigentes. Conceber a 

teoria marxiana dessa forma não significa ignorar o legado científico herdado pelo 

próprio Marx, principalmente representado pela filosofia alemã, pela economia 

política inglesa e pelo socialismo utópico francês (LENIN, 1977). Significa 

reconhecer que, pela incorporação dialética dessas linhas de pensamentos, Marx 

supera os caminhos e as certezas produzidas por elas.  

Sobre isso, Lukács (2012, p. 291) afirma que: 

É certo que as obras econômicas do Marx maduro estão centradas 
coerentemente na cientificidade da economia, mas nada têm em comum 
com a concepção burguesa, segundo a qual a economia é uma mera 
ciência particular, na qual os chamados fenômenos econômicos puros são 
isolados do conjunto das inter-relações do ser social como totalidade e, 
depois, analisados nesse isolamento artificial, visando – eventualmente – 
relacionar de maneira abstrata o território assim formado com outros 
territórios isolados de modo igualmente artificial (o direito, a sociologia, etc.). 
. 

A perspectiva marxiana prioriza a “totalidade” como o pano de fundo de 
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qualquer abstração “singular”, por mais específica que seja, o que põe um caminho 

metodológico distinto do adotado pela ciência moderna (e pós-moderna). Marx 

(1988a, 1988b) demonstra a aplicação de tal método ao analisar as diversas leis que 

regem o capital, mas sempre as abstraindo, sem desconectá-las da “totalidade”. Por 

essa razão, temos a convicção de que a “questão da saúde dos trabalhadores” pode 

ser, também, apreendida para além da limitada perspectiva de um campo científico. 

Para Lukács (2012, p. 381), 

Se considerarmos abstratamente setores isolados, chegaremos a uma 
complexa contraposição entre aumento e decréscimo na capacidade de 
observação, de modo que todo progresso singular numa área será 
acompanhado por retrocessos simultâneos em outra área. […] momentos 
singulares – muitas vezes, todavia, importantes – são amplificados em 
critérios únicos da totalidade do processo; que, no entanto, permanecem 
como seus momentos singulares. 
 

A análise do momento “singular”, de modo isolado, resulta em uma regressão 

contínua em relação à “totalidade”, podendo implicar mistificações a respeito do 

objeto investigado, conferindo caráter transversal a algo que é histórico ou limitando-

se à esfera das “aparências”, por exemplo. Os campos científicos caem justamente 

neste equívoco, porquanto isolam um território, analisando-o por uma lógica 

hermética, restrita ao paradigma instalado. Apesar de Bourdieu apreender tal caráter, 

é Lukács, após Marx, quem conseguiu fazer a crítica precisa e objetiva do caráter 

hermético (que é, ao mesmo tempo, imediatista) da ciência vigente, uma vez que 

aponta para outro horizonte, pautado pela “totalidade” complexa e histórica. 

Já expusemos a “questão” sob uma ótica da “totalidade”, quando afirmamos 

que ela pode se movimentar, a depender do recorte de análise, de uma 

“singularidade” do capitalismo à condição de “universalidade”, da qual se constituem 

casos “singulares” diversos. Isto porque a “totalidade” consiste numa relação 

dialética entre “universalidade-particularidade-singularidade”, o que implica proceder 

abstrações “singulares” que se voltam para a historicidade do objeto investigado, 

buscando apreender a “universalidade” que as determina. É que, por mais que as 

“singularidades” se desviem da tendência geral, elas se compensam como um todo, 

pois da sua síntese surge a “universalidade” (sempre histórica, em movimento) 

(LUKÁCS, 2012). 

Isso requer, portanto, uma ciência de caráter ontológico (preocupada, 

sobremaneira, com as questões do ser). Obviamente, diante do predomínio de outro 

padrão científico, um ponto de partida para uma abordagem ontológica é fazer a 
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crítica das concepções vigentes. Tal tarefa (a da crítica) pode ser realizada, embora 

sem plenitude, por dentro dos campos científicos, o que constatamos no “campo da 

Saúde do Trabalhador”, no que tange à “questão”. Contudo, a crítica por dentro é 

insuficiente e logo esbarra nos limites impostos pela natureza de um campo da 

ciência vigente, demandando extrapolar tais limites rumo a uma perspectiva da 

“totalidade”. O resultado mais importante a que um campo, que se coloque crítico à 

ciência da qual ele mesmo faz parte, pode chegar é a necessidade de ascender a 

um padrão científico que desconstrua seus limites, incorporando dialeticamente suas 

contribuições – conforme Marx procedeu com o legado teórico com que se deparou 

–, mas apontando para uma ruptura. Assim, 

[…] seu [de Marx] espírito científico passou pela filosofia e jamais a 
abandonou, de modo que toda verificação de um fato e toda apreensão de 
um nexo, não simplesmente fruto de uma elaboração crítica na perspectiva 
de uma correção factual imediata; ao contrário, partem daí para ir além, 
para investigar ininterruptamente toda factualidade na perspectiva do seu 
autêntico conteúdo de ser, de sua constituição ontológica. (LUKÁCS, 2012, 
p. 292-3). 
 

Se a crítica factual, embora importante, não é suficiente, a mera manipulação 

da realidade empírica não alcança sequer o âmbito dos questionamentos a respeito 

do estado das coisas, inclusive na sua manifestação empírica. “Só no empirismo que 

nasce sobre uma base positivista ou mesmo neopositivista é que essa ontologia 

ingênua, acrítica, desaparece para dar lugar a categorias manipulatórias construídas 

abstratamente” (LUKÁCS, 2012, p. 292). Tal direção – a de manipulação abstrata de 

dados empíricos – é a tomada pela ciência vigente, como observamos, por exemplo, 

no caso das investigações e das práticas propostas pelos campos da Medicina do 

Trabalho e da Saúde Ocupacional, extremamente mergulhados na interação risco-

limite de tolerância. O “campo da Saúde do Trabalhador”, fazendo a crítica a estes 

últimos, consegue avançar, tangenciar a “totalidade”; mas enquanto se mantém 

campo, esbarra na sua própria dinâmica, sendo impelido a utilizar, por vezes, 

conceitos científicos dos velhos paradigmas – lembremo-nos da persistência da 

centralidade da interação risco-limite de tolerância em Odonne et al. (1986). 

A ciência vigente finca-se na organização do mundo “fenomênico” (empírico) 

sob uma lógica que é definida pelo próprio sujeito. Uma vez que se mudou o 

processo de trabalho (direcionado, a partir do capitalismo, à acumulação de riqueza), 

o homem precisou aprofundar seus conhecimentos sobre as qualidades da 

natureza, formulando novos saberes. A partir daí, aquela concepção de um mundo 
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estático e imutável – das sociedades anteriores – se dissolve, dando lugar a um 

mundo dinâmico, passível de ser transformado pela ação humana. O homem passa 

a se ver numa posição ativa ante o mundo, precisando produzir um saber que 

permita transformá-lo (TONET, 2013a). Esse mundo moderno nasce das entranhas 

do feudalismo, destituindo a velha ordem, mas sem pôr, no lugar e de imediato, uma 

ordem definida.  

Assim, “a rejeição das ideias, da imagem do universo e das maneiras de 

pensar feudais gerou um certo vazio intelectual” (ANDERY et al., 1996, p. 174). Esta 

condição gera, de um lado, uma grande insegurança para o homem, em face de um 

mundo totalmente novo, dinâmico e complexo; e, por outro lado, possibilita que o 

sujeito tenha posição ativa para dar-lhe uma ordem mínima que seja. Se não se 

pode negar que o sujeito cognoscente (ou histórico em geral) é ativo no processo e, 

portanto, capaz de transformar os objetos (o que a ciência vigente ajudou a revelar, 

refutando os velhos paradigmas antigos e medievais), tampouco se pode atribuir ao 

sujeito o poder de estabelecer idealmente, a seu bel-prazer, uma ordem aos objetos, 

como se estes não fossem portadores de uma existência autônoma, logo, objetiva. 

Esta abordagem corresponde ao gnosiologismo (ponto de vista gnosiológico), que 

sai de um extremo (da concepção de sujeito passivo dos mundos antigo e medieval) 

para outro, no qual a realidade se limita à “aparência”, organizada subjetivamente 

(LUKÁCS, 2012, TONET, 2013a). 

Contrariamente ao ponto de vista (abordagem) ontológico, o ponto de vista 

gnosiológico é “[…] a abordagem de qualquer objeto a ser conhecido que tem como 

eixo o sujeito. […] Enfatiza-se […] especialmente, o fato de que ele [o sujeito] é que 

constrói (teoricamente) o objeto” (TONET, 2013a, p. 13). Também é preciso 

esclarecer que o ponto de vista gnosiológico não é o mesmo que gnosiologia: “Como 

se sabe, gnosiologia é o estudo da problemática do conhecimento. Nesse caso, 

portanto, o conhecimento é o objeto a ser estudado, [que] pode ser abordado de um 

ponto de vista gnosiológico ou de um ponto de vista ontológico” (TONET, 2013a, p. 

12). Portanto, o ponto de vista gnosiológico corresponde à investigação que apenas 

se sustenta na “razão”, descolada da realidade. Nessa abordagem, ao final do 

processo, a conclusão científica corresponde ao que o sujeito afirma ser o objeto, o 

que não corresponde, necessariamente, ao que o objeto é em sua “essência”. 

Ademais, para garantir que a criação lógica do objeto pelo indivíduo seja 

verdadeira e “universal”, precisa-se estabelecer critérios de verdade: 
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Na perspectiva gnosiológica moderna, o rigor lógico, a vigilância 
epistemológica, a aplicação correta do método e a seriedade do cientista, 
além dos procedimentos coletivos institucionais, são garantias possíveis – 
nunca absolutas – para a produção de um conhecimento verdadeiro. 
(TONET, 2013a, p. 107). 
 

Segundo o ponto de vista gnosiológico, estes critérios bastariam para a 

possibilidade de um conhecimento verdadeiro, pois permitiriam o rigor da 

manipulação da esfera empírica. Assim, para o caso da “questão”, possibilitariam 

apreender com precisão os riscos do processo de trabalho e os limites de tolerância 

dos trabalhadores, mas nem de longe chegariam a problematizar as dimensões mais 

profundas que determinam o estado atual dos riscos e dos limites de tolerância. Tal 

prática está nas bases dos campos de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, 

nos quais a saúde dos trabalhadores não é apreendida enquanto “questão”, mas 

apenas em sua superficialidade e isolada artificialmente da “totalidade” que a 

determina. 

Por mais que a ciência vigente seja um mosaico de perspectivas, seu ponto 

de vista gnosiológico tende sempre ao empirismo – no sentido de fixação pelo 

imediatamente dado (LESSA, 2005) –, o que implica negar a existência da relação 

“fenômeno-essência”, portanto, negar o próprio ser. Ou seja, 

[…] em geral, as declarações de intenção no sentido de uma fidelidade aos 
fatos conduzem a reedições vulgares do empirismo, em que a aderência 
pragmática aos fatos imediatamente dados exclui do conjunto da concepção 
certas conexões efetivamente existentes, mas que se apresentam com 
menor imediaticidade, com o frequente resultado de desembocar numa 
falsificação objetiva dos fatos divinizados de modo fetichista. (LUKÁCS, 
2012, p. 292). 
 

Quando não, a ciência vigente desemboca num puro racionalismo, 

construindo idealmente teorias de forma completamente descolada da realidade 

(inclusive em sua face empírica) e/ou adotando postulados a-históricos. Em todo 

caso, o resultado é muito semelhante: uma construção lógica, mas não objetiva 

(LESSA, 2005; TONET, 2013a). 

Com esse referencial, é necessária uma divisão científica da realidade em 

territórios, em áreas, enfim, em campos de investigação/intervenção que levam em 

conta critérios subjetivistas apoiados, quase sempre, na evidência empírica. Nesse 

sentido, os campos se constituem em espaços fechados porque se apoiam sob um 

ponto de vista gnosiológico, que ignora a categoria “essência”, determinando, por 

exemplo, o fato de que a saúde dos trabalhadores seja estudada por cientistas da 

“Saúde Ocupacional”, com pouca ou nenhuma interferência de outros campos 
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(Filosofia, Sociologia, Direito, Ciência Política etc.). Os objetos, segundo esta lógica, 

são fragmentos da realidade, e os campos se apropriam deles como algo que deve 

permanecer confinado aos seus limites, livre das interferências alheias que possam 

ameaçar a legitimidade científica do próprio campo.  

Mesmo que alguns campos assumam a tarefa de conceber seus objetos de 

estudo numa perspectiva que transcende a esfera mais imediata, deparam com o 

limite de serem fruto de uma divisão científica que parte de critérios imediatistas e/ou 

empiristas, o que os priva de um conjunto de pressupostos, instrumentos e conexões 

necessários a uma abordagem plena do objeto, em sua “essência”. É o caso do 

“campo da Saúde do Trabalhador”, que vem tentando construir uma análise crítica 

sobre a saúde dos trabalhadores, mas que emperra na estrutura e dinâmica da 

ciência vigente. Este “campo” consegue avançar quando aponta para a necessidade 

de ruptura científica, incorporando outros pressupostos e instrumentos teórico-

metodológicos que não os hegemônicos, mais precisamente, incorporando algumas 

premissas da perspectiva ontológica de Marx (ainda que assim não a denominem), 

remetendo-o a um diálogo com outros campos, mas nunca organicamente efetivado, 

porquanto persista, a priori, uma lógica fragmentadora da realidade. 

Ao compor essa lógica fragmentadora, ou seja, ao se constituir enquanto 

“campo”, a “Saúde do Trabalhador” assume um corte gnosiologista, entrando em 

contradição com a própria perspectiva teórica que o influenciou na sua origem. 

Desta maneira, ele precisa definir um objeto de investigação/intervenção que seja 

seu, hermeticamente acondicionado nos seus limites, para, assim, legitimar-se 

perante a ciência vigente. Nestes termos, fica suscetível a uma inversão forjada 

subjetivamente, como se a “questão” fosse sua propriedade inalienável, alheia a 

outros campos, uma invenção gnosiológica. Trata-se de uma inversão, pois, como já 

vimos, é a “questão”, na sua dinamicidade, que demanda o surgimento do “campo”, 

e não este último que a inventa, define e/ou formula. O “campo” contribui para 

apreender elementos da “questão” até então ignorados pela Medicina do Trabalho e 

pela Saúde Ocupacional, mas ela possui existência objetiva, com “estrutura 

originária” atrelada ao antagonismo entre capital e trabalho. 

Apesar disso, sempre que o “campo” se aproxima de uma abordagem 

ontológica, fica evidente que não se trata, meramente, de dar seguimento à sua 

construção enquanto espaço fechado, mas de ampliar cada vez mais sua 

abordagem original, rumo à perspectiva da “totalidade”. Por isso usamos a 
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expressão “desconstrução do campo” não como uma negação absoluta do 

conhecimento e das práticas desenvolvidas por ele, mas no sentido de destruir os 

seus limites, libertando esses conhecimentos e práticas para que, com as devidas 

mediações, façam sentido na “totalidade”. É o que vemos nas constantes 

redefinições e indicações de ampliação do “campo”, quando ele passa a ser unidade 

menor de outras áreas, como a das relações entre trabalho e saúde (TAMBELLINI et 

al., 1986), ou entre trabalho, saúde e ambiente (TAMBELLINI; CÂMARA, 1998; 

RIGOTTO, 2003; TAMBELLINI; ALMEIDA; CAMARA, 2013; VASCONCELLOS, 

2007; VASCONCELLOS; GAZE, 2013). 

Quando autores pertencentes ao “campo” apontam para um processo em 

construção (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997; MINAYO-GOMEZ, 2001), 

conseguem, de fato, apontar para o real status deste, sobretudo no ponto de vista 

institucional. Contudo, apontar para a necessidade de continuidade desta construção 

requer fazer a ressalva de que o aprofundamento da perspectiva original do “campo” 

– o que significaria a consolidação da crítica que vem desenvolvendo (e dos 

conhecimentos e das práticas formulados) – resultaria na destituição do “campo” 

enquanto espaço científico burguês. A intenção é de ruptura para com esta ciência, 

no sentido de ampliar os horizontes, desconstruir seus limites e contribuir para uma 

ciência sustentada em outros parâmetros e que, portanto, proponha outro tipo de 

divisão, que não seja em espaços herméticos. 

Assim, quando se fala em perseguir a construção do “campo”, deve-se 

considerar em que consiste, essencialmente, a natureza de um campo e quais são 

os seus pressupostos. Uma crítica ontológica contínua de suas bases remete à 

necessidade de consolidar alguns dos conhecimentos e das práticas que propõe (e 

só nesse sentido é que se deve defender a construção do “campo”, ainda que o 

termo seja inadequado), o que implica desconstruí-lo enquanto espaço hermético, 

rumo à perspectiva da “totalidade”. 

Ao nos referirmos à “intenção de ruptura” presente no “campo” – embora, 

esperamos que esteja claro, não livre de tensões com outras intenções (lembremos 

que os campos são espaços de conflitos) –, evidencia-se uma alusão à expressão 

originalmente utilizada por Netto (2010) quando da análise da renovação do Serviço 

Social. Entre os dois casos (da “Saúde do Trabalhador” e do Serviço Social) há a 

similitude de consubstanciarem, em seu interior, uma perspectiva que proponha a 

ruptura com o modus operandi estabelecido em seus respectivos campos, mas 
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precisamos destacar que não existe correspondência histórica entre os dois casos, 

bem como, embora haja esta similitude, possuem consideráveis “diferenças” 

relacionadas às suas “origens” históricas, à natureza técnico-operativa, às grandes 

áreas do conhecimento de que partem etc.  

Segundo Netto (2010), no caso do Serviço Social a renovação se dá em, pelo 

menos, três vertentes: a perspectiva modernizadora, a reatualização do 

conservadorismo e a intenção de ruptura. Esta última é a única que refuta o 

arcabouço teórico-metodológico da ciência vigente, buscando fundamentação no 

marxismo, ainda que por caminhos diversos, por vezes controversos. Ela faz a 

crítica do Serviço Social tradicional, mas também das outras duas vertentes de 

renovação, pretendendo-se uma alternativa contra-hegemônica. Algo parecido 

ocorre com o “campo da Saúde do Trabalhador” ante a Medicina do Trabalho e a 

Saúde Ocupacional.  

Apesar disso, tanto num caso quanto noutro, precisa-se considerar que se 

trata, inicialmente, de ruptura de paradigma, mas que mantém a divisão capitalista 

do trabalho e, consequentemente, a divisão da ciência em campos. Em ambos os 

casos, a contra-hegemonia proposta é partícipe do jogo vigente, uma vez que 

continuam a ser campo; continuam a respaldar a atuação de profissionais no interior 

da divisão capitalista do trabalho, ainda que com elementos de contestação desta. 

Assim, quando utilizamos a expressão consagrada por Netto (2010), devemos até 

considerar esse nível de ruptura, mas vislumbramos um outro nível conjugado ao 

(para além do) primeiro: uma ruptura que desconstrua os limites dos campos. 

Continuando nosso paralelo com Netto (2010, p. 308), resgatamos sua 

conclusão sobre a perspectiva da “intenção de ruptura”: “o caminho acabou, a 

viagem apenas começa”. Isto é, o surgimento de uma perspectiva contra-

hegemônica – por dentro da divisão do trabalho e da ciência vigentes – contribui 

para a abertura de um “caminho”, o que lança uma intenção e uma necessidade de 

“viagem”. Realizá-la, isto é, concretizar a intenção levantada, requer transbordar os 

limites das divisões propostas sob a lógica da valorização, alcançando uma ruptura 

efetiva, e que, portanto, deixou de ser mera intenção.  

É evidente que isso exige uma transformação da dinâmica social como um 

todo, que, como já sabemos, tem na esfera da produção o seu ponto nodal, mas que 

requer o “caminho” como ponto que precede e que permite vislumbrar/realizar a 

“viagem”. Mas, cabe salientar, uma vez feita a “viagem”, o “caminho” não seria mais 
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necessário, implicando a obsolescência dos campos que contribuíram para a sua 

abertura (mas não de seu legado). Isso significa que os campos verdadeiramente 

críticos devam almejar um horizonte em que eles mesmos sejam prescindíveis.  

A busca da perspectiva da “totalidade” numa investigação científica, muitas 

vezes, é compreendida como uma ação de mera integração entre disciplinas e 

campos, especialmente através das estratégias de multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Esta direção é defendida por Porto e 

Almeida (2002, p. 336, grifos no original), quando afirmam: 

Uma característica central do método científico cartesiano é a fragmentação 
da realidade estudada: o conhecimento racional implica a decomposição da 
coisa a ser conhecida por meio de uma série de operações que a reduziam 
às suas partes mais simples (Almeida Filho, 1997). A monodisciplinaridade 
ou disciplinaridade restrita pode ser entendida como uma estratégia de 
organização histórico-institucional da ciência baseada na fragmentação do 
objeto e na especialização do sujeito científico, o pesquisador, cujo sucesso 
se realiza através de teorias e experimentos validados pela comunidade de 
pares científicos. 
 

Esses autores fazem uma crítica em sentido similar ao tomado aqui. Porém, 

ao invés de centrarem a crítica na natureza e na dinâmica da ciência vigente, 

decorrente da natureza e da dinâmica do trabalho abstrato, e ao invés de apontarem 

para a perspectiva da “totalidade” como alternativa a esta ciência, eles centram a 

crítica na “disciplinaridade restrita” e apontam para a integração das disciplinas como 

solução. Destacam a ausência de definição, no interior do “campo”, sobre o que seja 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A nosso ver, sanar 

esta ausência de conceituação não bastaria para uma verdadeira “viagem” de 

ruptura científica, ainda que possa contribuir para ampliar o diálogo e diagnosticar, 

ao menos, a necessidade de se construir o “caminho”. 

Ainda de acordo com Porto e Almeida (2002), a transdisciplinaridade (que 

seria uma radicalização da interdisciplinaridade, permitindo uma ampla articulação 

disciplinar sob uma base axiomática comum e superando o mero amontoar de 

disciplinas, típico da multidisciplinaridade) seria a estratégia mais tangível para 

superar o caráter fragmentador da ciência vigente. Baseiam-se, especialmente, na 

ideia de transdisciplinaridade de Edgar Morin e na sua teoria da complexidade. 

A concepção de transdisciplinaridade de Morin apoia-se na premissa de que 

os objetos de caráter social, por representarem sistemas complexos, demandam 

uma análise compartida entre enfoques disciplinares diversos, mas articulados de 

modo a definirem uma ordem capaz de explicar o sistema complexo em xeque. A 
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complexidade constitui-se da natureza sistêmica dos objetos sociais, apenas 

sustentáveis devido à sua diversidade, o que impediria uma compreensão 

processada numa perspectiva única.  

Segundo Morin (2006, p. 13-4, grifo no original),  

A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido 
junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela 
coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 
interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso 
mundo fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com os traços 
inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem, da ambiguidade, 
da incerteza. Por isso o conhecimento necessita ordenar os fenômenos 
rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos 
da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar. 
 

Assim, os objetos sociais são constituídos por múltiplos elementos, que 

guardam uma relação de interdefinibilidade e dependência mútua, ou seja, numa 

síntese de heterogeneidade no interior de uma “unidade”. Até este ponto, o 

pensamento de Morin tem o mérito de refutar as concepções sociais herméticas, 

possuindo algum tipo de dialética.  

Morin acrescenta: 

A dificuldade do pensamento complexo é que ele deve enfrentar o 
emaranhado (o jogo infinito das inter-retroações, a solidariedade dos 
fenômenos entre eles, a bruma, a incerteza, a contradição). Mas podemos 
elaborar algumas das ferramentas conceituais, alguns dos princípios para 
esta aventura, e podemos entrever o semblante do novo paradigma de 
complexidade que deveria emergir. (MORIN, 2006, p. 14). 
 

Ainda que a teoria da complexidade seja uma crítica interessante contra as 

explicações monocausais dos “fenômenos” sociais, destacando que existe 

interdependência entre eles, ela deixa escapar a materialidade do processo, a 

objetividade do ser.  O autor concebe a complexidade como um caos a ser ordenado 

pelo sujeito, no uso de sua razão (elaborando, previamente, ferramentas 

conceituais), caindo numa dialética que percorre o caminho meramente 

gnosiológico. Ou seja, a dinâmica complexa reivindicada por Morin ignora a 

predominância ontológica da dimensão material (o caráter fundante do trabalho) e, 

assim, embora seja verdadeiro o caráter complexo da realidade social, esta possui 

um ponto de partida objetivo, que se coloca como central na rede de conexões 

estabelecidas. Lukács (2013) considera esta dinâmica como um complexo de 

complexos, mas destacando a materialidade do processo, perdida na teoria da 

complexidade de Morin. 

Para Lukács (2013, p. 278), 
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[…] o ser social é um complexo composto de complexos, cuja reprodução 
se encontra em variada e multifacetada interação com o processo de 
reprodução dos complexos parciais relativamente autônomos, sendo que à 
totalidade, no entanto, cabe uma influência predominante no âmbito dessas 
interações. 
 

A autonomia dos complexos é sempre relativa (ante o trabalho), nunca 

anulando o momento predominante, ainda que dele se afaste. Portanto,  

Nessa questão da autonomia dos complexos singulares, no entanto, não 
pode ter lugar nenhum nivelamento conceitual, pois, em termos de ser, tanto 
a respectiva parcela de efetividade da influência dos complexos que entram 
em interação é extremamente variada como também o papel concreto do 
momento predominante não é sempre e em toda parte o mesmo. Aqui não 
se pode fazer mais que apontar brevemente para o fato de que as classes e 
a luta de classes modificam muito mais intensamente o desenvolvimento 
econômico que a interação com qualquer outro complexo. Obviamente é o 
desenvolvimento econômico que, no final das contas, determina as relações 
de forças de classes e, desse modo, também o desfecho das lutas de 
classes, mas apenas em última instância [...] (LUKÁCS, 2013, p. 271-2). 
 

Identificar o complexo do trabalho (a esfera econômica) como sendo central 

não significa atribuir uma explicação monocausal ou uma determinação mecânica 

para a sociedade, porquanto a determinação entre os complexos é sempre reflexiva 

e a precedência do trabalho sobre os demais é ontológica, e não cronológica. 

Perdido este referencial ontológico, a organização da complexidade dos objetos 

sociais fica à mercê do sujeito, ao seu bel-prazer, desde que respeitando o axioma 

comum construído pelas várias disciplinas correlatas. Ao final do processo, a 

conclusão corresponde ao que o sujeito construiu sobre o objeto, mas não ao que 

ele é efetivamente. 

Nesses parâmetros, as perspectivas da inter e transdisciplinaridade deparam 

com um limite claro e rígido. Embora possam ampliar o debate, elas não podem ser 

concebidas como as solucionadoras da fragmentação do saber. Conforme Tonet 

(2013b, p. 726), “é uma solução equivocada para um problema mal equacionado”, 

cujas principais razões podem ser elencadas: 

Em primeiro lugar, porque pressupõe que a complexificação e a 
fragmentação são simplesmente resultados naturais do processo social, 
sendo a segunda uma consequência necessária da primeira. Em segundo 
lugar, porque desfaz a dependência ontológica do conhecer em relação ao 
ser. Em terceiro lugar, porque, pressupondo a autonomia do saber, não 
toma como ponto de partida uma crítica do próprio processo material de 
fragmentação. Sua teorização se limita a buscar superar a fragmentação 
pelas vias epistêmica, pedagógica ou comportamental. Em quarto lugar, 
porque toma o padrão moderno de cientificidade como o verdadeiro 
caminho para a produção do conhecimento científico, ignorando que a 
fragmentação do saber faz parte da natureza desse padrão e que a origem 
dessa cisão não está no próprio saber, mas no solo social que lhe deu 
origem. Em quinto lugar, porque, ao tomar o padrão moderno de 
cientificidade como o verdadeiro caminho para a produção do conhecimento 
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científico, também ignora que este padrão tem no sujeito o polo regente do 
conhecimento. (TONET, 2013b, p. 729). 
 

Assim, uma coisa é reconhecer as contribuições que a inter e a 

transdisciplinaridade podem dar no sentido de ampliar o debate, e outra coisa, bem 

diferente, é conferir a estas estratégias o caráter de serem as solucionadoras da 

fragmentação da ciência vigente. Proceder desta última maneira significa aceitar a 

divisão/fragmentação da ciência como naturalmente dada; aceitar que se continue a 

fragmentar para depois unir os fragmentos. Porto e Almeida (2002) referem que a 

transdisciplinaridade, conforme rege a teoria da complexidade, prevê a etapa de 

“diferenciação” quando as disciplinas constroem o conhecimento segundo a 

fragmentação científica existente a priori, para depois, na etapa de “integração”, 

tentarem algum tipo de articulação lógica. Tal procedimento tem como ponto de 

partida a incorporação da fragmentação apriorística. 

Concordamos com Tonet (2013b): trata-se de tentar resolver um problema 

ontológico pela via puramente epistêmica. Contudo, a categoria da “totalidade” não 

se justifica porque os homens a conceberam – ou seja, pela episteme –, mas por 

existir na realidade objetiva, independentemente de que tenhamos consciência 

sobre ela. Assim, “antes de propor qualquer fórmula de superação da fragmentação 

do saber é preciso explicar esse fenômeno, e não aceitá-lo como um fato natural” 

(TONET, 2013b, p. 730). 

Como categoria ontológica, a “totalidade” não pode ser meramente construída 

no plano subjetivo, mas requer a superação, a ruptura efetiva dos elementos 

objetivos que lhe conferem caráter de um amontoado de fragmentos. Recuperar 

objetivamente a “totalidade” corresponde à “viagem” a ser feita, no âmbito da 

ciência, para desconstruir os limites dos campos. Portanto, para o “campo”, não 

bastaria dialogar com outros campos a fim de se tornar mais consistente e/ou mais 

amplo. Para uma apreensão integral da “questão”, é preciso assumir a perspectiva 

da “totalidade”, reconhecendo a sua existência objetiva, apenas revelada pelo 

padrão científico ontológico. É preciso, então, a ruptura com a ciência vigente, com 

sua lógica fragmentadora e gnosiologista. 
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5. A FACETA POLÍTICO-INSTITUCIONAL DO “CAMPO”: A BUSCA DE UMA 

POLÍTICA AFINADA À “SAÚDE DO TRABALHADOR” 

 

 

Visando apreender os limites existentes na dimensão político-institucional do 

“campo”, na sua tentativa de enfrentar a “questão”, precisamos analisar os casos 

concretos de institucionalização daquele. Neste capítulo, portanto, discorremos 

sobre o caso brasileiro, embora fazendo alguns paralelos com o caso italiano, 

depreendendo mediações a ser recuperadas no capítulo 6, quando será 

aprofundada a discussão sobre os limites aqui visualizados. 

 

 

5.1. O Estado como arena de intervenção: bases para a institucionalização do 

“campo”                       

 

 

Pelo que já vimos até aqui, é evidente a incompatibilidade entre a 

institucionalização da proposta do “campo” e a esfera privada, uma vez que se 

pretende romper os limites que a Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional 

possuem no processo de enfrentamento da “questão”, considerando que elas estão 

confinadas, justamente, no âmbito privado, a serviço do capital. Esta esfera, devido 

à sua natureza, é incapaz de absorver as demandas colocadas pelo “campo”. 

O “campo”, especialmente através das lutas das quais surgiu, coloca o 

enfrentamento da “questão” como demanda social a ser assumida pelo Estado, 

numa tentativa de criar uma política social pública que garanta o atendimento das 

necessidades sociais da classe trabalhadora, no que tange à saúde. As experiências 

mais exitosas na construção de estratégias deste tipo – a exemplo da italiana e da 

brasileira – consideram como pauta prioritária o dever do Estado em assumir a 

“questão” enquanto demanda institucional. 

Nessas condições, o Estado comparece como a arena genuína de 

institucionalização do “campo”, como podemos notar tanto para o caso italiano 

quanto para o brasileiro (BERLINGUER, 1988; CAMPOS, 1988). Para os primeiros, 

o MOI começa a extrapolar os muros das fábricas em fins da década de 1960, 

conquistando alguns avanços, como o “Estatuto dos Trabalhadores” (Lei 300/1970), 
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até tomar o rumo da institucionalização com o acirramento da Reforma Sanitária no 

início da década de 1980 (BERLINGUER, 1983; 1988). No caso brasileiro, de forma 

similar, as lutas sindicais conseguem pôr a “questão” em evidência, 

institucionalizando algumas de suas demandas no bojo dos Programas de Saúde do 

Trabalhador (PSTs), em fins da década de 1980, com um interessante aumento de 

potencial a partir da construção do SUS, legitimado, juridicamente, pela Constituição 

Federal (CF) de 1988 e pelas Leis Orgânicas da Saúde (LOS) 8.080 e 8.142, de 

1990 (LACAZ, 1994; VASCONCELLOS, 2007; TAMBELLINI; ALMEIDA; CÂMARA, 

2013).  

Convém indagar, no entanto, quais as demandas passíveis de 

institucionalização (e quais, efetivamente, foram institucionalizadas) pelo Estado e 

até que ponto ele realmente é um terreno fecundo para o “campo”. Considerar estas 

questões é decisivo para compreendermos os rumos da institucionalização do 

“campo”, decifrando como a “diferença” marca sua processualidade ante o 

movimento próprio do capitalismo brasileiro, inclusive por instaurar, nesta dinâmica, 

novas mediações para a própria “questão”. 

Inicialmente, devemos esclarecer que as demandas institucionais não 

coincidem, em absoluto, com as necessidades da classe da trabalhadora. Aqui nos 

reportamos a Heller33 (1986), ao tratar das necessidades a partir de Marx.  

Para a autora,  

Debemos distinguir también, siguiendo las intenciones de Marx, entre las 
denominadas “necesidades existenciales” y las “necesidades propiamente 
humanas”. Las “necesidades existenciales” son ontológicamente primarias, 
desde el momento en que están basadas en el instinto de 
autoconservación. Tales son, entre otras, la necesidad de alimentarse, la 
necesidad sexual, la necesidad de contacto social y de cooperación, la 
necesidad de actividad. […] Podemos afirmar en general que la satisfacción 
de las necesidades existenciales, a un determinado nivel, está garantizada 
por la estructura de las sociedades primitivas. El límite de la satisfacción es 
la naturaleza […] Contrariamente a éstas últimas, las “necesidades 
propiamente humanas” se distinguen por el hecho de que en los deseos, en 
las intencionalidades dirigidas hacia sus objetos, el impulso natural no 
desarrolla ningún papel. Objeto de estas necesidades son, entre otros 
muchos, el descanso superior al necesario para la reproducción de la fuerza 
de trabajo, una actividad cultural, el juego en los adultos, la reflexión, la 
amistad, el amor, la realización de sí en la objetivación, la actividad moral, 
etc. (HELLER, 1986, p. 170-1). 
 

O primeiro tipo de necessidades assinalado por Heller (1986) refere-se 

                                                
33

  Agnes Heller faz parte do grupo de alunos de Lukács que, posteriormente à sua morte, vão 
questionar e negar a obra ontológica do mestre. Isto distancia, cada vez mais, a obra desta autora, na 
sua fase pós-Lukács, da perspectiva ontológica. No entanto, no que tange à discussão específica 
sobre as necessidades humanas, suas contribuições são pertinentes. 
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àquelas mais primárias (alimentar-se, vestir-se, abrigar-se), para as quais a natureza 

ou é a fonte de satisfação (através do trabalho, no sentido mais genérico) ou se 

coloca como fator preponderante, ainda que não seja a fonte direta de satisfação. As 

necessidades especificamente sociais são aquelas vinculadas ao intercâmbio entre 

os homens, para as quais a natureza não desempenha nenhum papel, a não ser, é 

claro, pelo fato de preceder, ontologicamente, à sociedade.  

É nas “necessidades propriamente humanas”, portanto, que o humano se 

coloca como preponderante, podendo tomar dois rumos, a depender da relação 

estabelecida entre os indivíduos e o pleno desenvolvimento do gênero humano (o 

que é intermediado pelas classes sociais, quando do estabelecimento da exploração 

do homem pelo homem).  

Um rumo possível é no sentido de que as “necessidades propriamente 

humanas” não representem um obstáculo para a plena satisfação das “necessidades 

existenciais” e, assim, sejam um impulso ao desenvolvimento humano. Trata-se de 

necessidades não alienadas, quando o caráter qualitativo e a satisfação dos valores 

de uso sobressaem (HELLER, 1986). 

Outro rumo é tomado quando as “necessidades propriamente humanas” se 

consubstanciam em necessidades privadas, de acumulação, nas quais sobressaem 

o caráter quantitativo e o valor de troca (sobrepujando o valor de uso).  

Nas palavras de Heller (1986, p. 172), 

A la inversa, las necesidades alienadas tienen un carácter cuantitativo. El 
proceso de su acumulación es prácticamente infinito. Si tomamos en 
consideración las necesidades puramente cuantitativas, difícilmente 
hallaremos el punto en que alcanzan el nivel de 'saturación'. 
 

Este tipo de necessidades apresenta um caráter alienado, relegando a 

satisfação das “necessidades existenciais” das classes exploradas a um segundo 

plano e obstaculizando o pleno desenvolvimento do gênero humano. As 

necessidades hegemônicas no capitalismo, no bojo do processo de valorização, são 

o genuíno exemplo de “necessidades alienadas”, sobrepondo-se às reais 

necessidades da classe trabalhadora e, desta forma, determinando quais as que 

devem ser reconhecidas como demandas. 

Amorim (2010), com base em Marx e Heller, demonstra a relação entre 

necessidades sociais (“propriamente humanas”), demandas sociais e demandas 

institucionais. A autora esclarece que as demandas sociais surgem a partir das 

necessidades sociais estabelecidas em cada tipo de organização social. No caso do 
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capitalismo, a partir de necessidades alienadas. Contudo, levando em conta o 

permanente antagonismo entre capital e trabalho no interior deste modelo de 

sociedade, a classe trabalhadora, organizada para a luta, pode colocar suas 

necessidades em evidência, gerando algumas demandas sociais. 

É o que aconteceu com o pauperismo emergente na consolidação da Grande 

Indústria, no século XIX. Netto (2001) e Pimentel (2007) concordam quando 

apontam que a classe trabalhadora confere caráter político à “questão social” no 

momento em que se rebela contra suas precárias condições de vida (constituídas a 

partir de sua pauperização), fazendo com que a sociedade reconhecesse que ali 

existia uma questão carente de resposta. Portanto, as demandas sociais originam-se 

a partir do embate de classes, mas sofrendo significativa determinação das 

“necessidades alienadas”. 

Em linhas gerais, aquelas demandas sociais que são passíveis de 

assimilação pelo capital, que não representem obstáculos à satisfação das 

“necessidades alienadas”, são então institucionalizadas.  

Heller (1986, p. 84) afirma que há necessidades que são 

[…] únicamente susceptibles de satisfacción mediante la creación de 
instituciones sociales relativas a ellas. Por ejemplo, en la sociedad moderna, 
la satisfacción de la necesidad de aprender sólo es posible a través de 
instituciones adecuadas para la instrucción pública. Lo mismo puede decirse 
en lo tocante a la necesidad de proteger la salud, y en lo que se refiere a 
innumerables especies de necesidad cultural e incluso a la necesidad de 
comunidad. 
 

Neste ponto, podemos compreender a relação entre Estado e necessidades 

sociais, tendo em vista que aí se processa a institucionalização de demandas, como 

forma de filtrar as necessidades assimiláveis pelo capital. Em outras palavras, as 

necessidades da classe trabalhadora são incorporadas (parcialmente) pela arena 

pública estatal, após sofrerem uma metamorfose, cujo produto final é representando 

pelas demandas institucionais.  

Consoante Amorim (2010, p. 70),  

[…] as demandas institucionais se apresentam como respostas do capital 
[…] nada mais são do que exigências postas pelo capital com a intervenção 
do Estado burguês para responder aos conflitos e problemáticas geradas no 
antagonismo entre as classes. 
 

No tocante à institucionalização do “campo”, devemos considerar que, a partir 

de sua construção, a “questão” se coloca, primeiro, como demanda social e, 

posteriormente, adentra a esfera estatal, sob a forma de demanda institucional. 



127 
 

 

Sofre, a partir daí, a intervenção do Estado34. Abre-se espaço para que a proposta 

construída pelos militantes do “campo” se faça presente, mesmo que em meio ao 

tensionamento de outras propostas, como referencial para a efetivação de uma 

política social pública voltada à saúde dos trabalhadores.   

Como observam Behring e Boschetti (2007), o Estado intervém nos diversos 

problemas sociais, sobretudo com a implementação de políticas sociais 

consubstanciadas em face das demandas sociais institucionalizadas. Considerando 

esta dinâmica, o Estado coloca-se como a arena para a institucionalização do 

“campo”, no sentido de dar respostas à “questão”, mas a partir de demandas bem 

específicas, aquelas assimiláveis pelo capital. 

Não à toa, as demandas institucionais são terreno de hegemonia da classe 

burguesa, uma vez que o Estado não é uma arena neutra, conforme a perspectiva 

marxista tem demonstrado. Mais especificamente, o Estado é uma instituição a 

serviço dos exploradores/dominadores, embora não seja imune à luta de classes. 

Sua origem está consignada à divisão da sociedade em classes, portanto, à 

exploração do homem pelo homem.  

Segundo Engels (2010, p. 215-6), 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das 
classes, e como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por 
regra o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente 
dominante, classe que, por intermédio dele, se converte também em classe 
politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e 
exploração da classe oprimida. Assim, o Estado antigo foi, sobretudo, o 
Estado dos senhores de escravos para manter os escravos subjugados; o 
Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza para manter a sujeição 
dos servos e camponeses dependentes; e o moderno Estado representativo 
é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho 
assalariado. 
 

O caráter classista do Estado permanece válido para os dias de hoje, como 

demonstra Mészáros (2009). Segundo esse autor, o capital é “uma forma 

incontrolável de controle sociometabólico” (MÉSZÁROS, 2009, p. 96, grifos no 

original), repleto de “contradições” internas e defeitos estruturais, exigindo uma 

estrutura corretiva de comando político que o complemente: o Estado. Ou seja, o 

capital atua como força fetichizante e totalizadora da sociedade; ele é quem dita a 

direção do sociometabolismo vigente, e faz isso através de “contradições” insolúveis, 

                                                
34

  Aqui nos referimos à institucionalização do “campo” no âmbito do Estado, haja vista a sua 
pretensão de se traduzir em política social pública. Portanto, as primeiras intervenções institucionais 
do “campo” começam aí. As intervenções existentes anteriormente partem, unilateralmente, das 
demandas do empresariado, fazendo parte da seara da “Medicina do Trabalho” e da “Saúde 
Ocupacional”, mas não da “Saúde do Trabalhador”. 
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defeitos imanentes à sua estrutura, que determinariam a sua ruína instantânea se 

não fosse uma “estrutura totalizadora de comando político do capital” capaz de 

corrigir, ainda que momentaneamente, os seus defeitos (MÉSZÁROS, 2009, p. 106, 

grifos no original).                                  

Sobre os defeitos estruturais e a ação corretiva do Estado, pensemos na “falta 

de unidade entre produção e controle”, perceptível, por exemplo, na quebra de 

“unidade” da esfera econômica, originando os microcosmos produtivos. Estas 

unidades produtivas estabelecem concorrência entre si, do que depende a 

reprodução do seu capital privado, gerando a sensação de que são independentes 

umas das outras. Tanto é que, no interior de um mesmo setor econômico, 

poderemos observar diferentes tamanhos de capitais privados, uma vez que o 

processo de acumulação assumirá uma direção própria para cada um. Mesmo nos 

momentos mais favoráveis para aquele setor, nos quais os capitais de menor porte 

podem se ampliar, a acumulação ocorre de forma “particular” em cada microcosmo.  

Apesar desta sensação de independência, essencial para que cada unidade 

produtiva enxergue na outra uma concorrente, elas não possuem autonomia alguma 

quando observada sua subordinação à dinâmica geral do mercado. A princípio, 

parece ser uma “escolha” independente quando um capitalista resolve produzir 

microeletrônicos em vez de alimentos, ou carros no lugar de roupas; porém, trata-se 

de uma “escolha” a partir de alternativas preestabelecidas no (e pelo) mercado, 

assim como a forma de organização da produção, os métodos utilizados, a 

tecnologia empregada, as formas de controle instituídas, as metas de produtividade 

etc. são determinações que emanam da “universalidade” do sistema produtivo. 

Convém destacar que esta “universalidade” se assenta sobre uma dinâmica 

anárquica, implicando, por vezes, a migração de capitais diversos para aquele setor 

que tem demonstrado maior potencial de lucros. Com isso, pode-se saturar a 

produção de determinados bens, ao passo que outros se tornam escassos 

(revelando a “independência entre produção e consumo”), o que determina a 

bancarrota de um conjunto de microcosmos e a centralização do capital35. 

O modo de produção econômica, portanto, funciona “contraditoriamente” pela 

fragmentação da esfera econômica, criando a sensação de que cada microcosmo 

                                                
35

  Ou seja, aquele processo no qual ocorre uma movimentação do capital já produzido na 
direção das mãos de uns poucos capitalistas; trata-se do grande capital “engolindo” o pequeno 
capital. (MARX, 1988b). 
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possui controle sobre seu capital, quando, na verdade, ele impede qualquer 

autonomia deste. Não fosse o Estado para proteger cada microcosmo, legitimando a 

propriedade privada dos meios de produção; garantir a concorrência (ora regulando-

a, ora deixando-a livre, a depender da conveniência do capital); salvaguardar 

legalmente as relações de trabalho; garantir, ao menos, o controle dos microcosmos 

sobre a força de trabalho; e, quando necessário, tornar-se um cliente do capital para 

escoar a abundância de mercadorias originadas da anarquia produtiva, o processo 

de produção e reprodução do capital emperraria (MÉSZÁROS, 2009). 

Destacamos, em especial, a atuação do Estado ante a “independência entre 

produção e consumo”, porquanto ela está diretamente associada à 

institucionalização de demandas. Isto porque o Estado busca amenizar a negligência 

de “necessidades primárias” (sobretudo as da classe trabalhadora) estabelecida no 

mercado, propondo políticas de combate à fome, distribuição de renda, habitacional, 

saúde, educação etc. Porém, “contraditoriamente”, o Estado só pode fazer isso por 

intermédio do próprio mercado, o que, na verdade, amplifica a dinâmica capitalista.  

Assim,  

[…] o Estado deve também assumir a importante função de 
comprador/consumidor direto em escala sempre crescente. Nessa função, 
cabe a ele prover algumas necessidades reais do conjunto social (da 
educação à saúde e da habitação e manutenção da chamada 
“infraestrutura” ao fornecimento de serviços de seguridade social) [...]. 
(MÉSZÁROS, 2009, p. 110, grifos nossos). 
 

Podemos citar, ainda, a “contradição entre produção e circulação”, cujo 

exemplo mais emblemático está no fato de os capitais privados de uma mesma 

nação precisarem formar um conjunto minimamente administrável (o Estado-nação), 

com interesses internos definidos, muitas vezes concorrentes com os de outros 

Estados-nação, mas que, em última instância, não podem obstaculizar a expansão 

internacional do capital. O Estado, então, deve assumir um papel que viabilize a 

articulação entre as nações e a tendência de circulação global, o que implica a 

formação de um sistema hierárquico entre os Estados nacionais, um sistema 

internacional que determina a subordinação e a dependência dos países mais 

pobres, de capitalismo retardatário, para com aqueles considerados desenvolvidos. 

Desta forma, cria-se uma dinâmica mundial para o capital, mas que entra em conflito 

com os interesses nacionais internos, o que a coloca em constante instabilidade, 

demandando a contínua intervenção dos Estados, ora para ratificá-la (o que é 

predominante), ora para contestá-la (quando da defesa dos interesses da burguesia 
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nacional) (MÉSZÁROS, 2009). 

Por conseguinte, ainda que em alguns momentos economicamente favoráveis 

o Estado atenda a algumas das necessidades da classe trabalhadora, suas ações 

mais genéricas são direcionadas a complementar o capital, o que pode ser 

observado, ainda nos dias atuais, através de suas ações corretivas em face dos 

defeitos estruturais do capital. Isto é, ainda que as “formas fenomênicas” pelas quais 

o Estado se “particulariza” em cada contexto estejam continuamente se movendo 

(mediante, sobretudo, a luta de classes), sua “essência” (burguesa) se conserva na 

“universalidade” do capitalismo. Para tanto, o Estado não reconhece e não intervém 

nas reais razões da não satisfação das necessidades dos trabalhadores, pois isso 

significaria enfrentar radicalmente o capital, portanto, eliminar os pressupostos de 

sua existência e contrariar a função social que constitui a sua “essência”. Ele não 

incorpora as referidas necessidades, até porque não pode resolvê-las. 

 Para Marx (1995, p. 80), 

O Estado e a organização da sociedade não são, do ponto de vista político, 
duas coisas diferentes. O Estado é o ordenamento da sociedade. Quando o 
Estado admite a existência de problemas sociais, procura-os ou em leis da 
natureza, que nenhuma força humana pode comandar, ou na vida privada, 
que é independente dele, ou na ineficiência da administração, que depende 
dele. […] Finalmente, todos os Estados procuram a causa em deficiências 
acidentais intencionais da administração e, por isso, o remédio para os seus 
males em medidas administrativas. Por quê? Exatamente porque a 
administração é a atividade organizadora do Estado. O Estado não pode 
eliminar a contradição entre a função e a boa vontade da administração, de 
um lado, e os seus meios e possibilidades, de outro, sem eliminar a si 
mesmo, uma vez que repousa sobre essa contradição. 
 

Tendo isso em vista, as demandas institucionais colocadas pelo “campo”, a 

partir de sua proposta de enfrentamento da “questão”, são conduzidas mediante a 

dinâmica própria do Estado. Todavia, é preciso considerar que o atendimento destas 

demandas pode ter alguma importância para a classe trabalhadora, no sentido de 

satisfazer suas necessidades na instância do aqui e do agora. Especialmente nos 

momentos economicamente favoráveis, aqueles entre as crises36 do capital, o 

Estado incorpora algumas políticas sociais capazes de proporcionar avanços na 

referida instância, sem entrar em conflito com suas funções primitivas. 

Por esse prisma, constata-se o caráter “contraditório” das políticas sociais.  

Conforme Gough (1982) indica, as políticas sociais dão conta, parcialmente, de 

algumas demandas originadas das lutas da classe trabalhadora, mas dentro de uma 

                                                
36

  No capítulo 6, veremos que estes momentos economicamente favoráveis extinguem-se no 
contexto da crise estrutural do capital. 
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“unidade contraditória”, pois pressupõem o antagonismo estruturante desta 

sociedade. Behring e Boschetti (2011) vão em direção similar, ao constatarem que o 

processo “contraditório” por trás das políticas sociais pode ser explorado pela classe 

trabalhadora a seu favor. Essas autoras conseguem, em seu debate, privilegiar a 

luta de classes e a tensão que ela gera no direcionamento da satisfação de 

demandas da educação, da saúde, da moradia etc. Assim, na perspectiva das 

autoras, deve-se considerar a “consolidação […] das políticas sociais, como ante-

sala [sic] da construção de uma sociedade socialista” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2011, p. 199). 

Sem dúvidas, Behring e Boschetti (2011) têm o mérito de visualizar 

possibilidades de avanços na satisfação de demandas importantes para os 

trabalhadores, mas discordamos a respeito de que representam uma antessala para 

o socialismo. As políticas sociais podem ter, sim, alguma importância, a depender da 

conjuntura econômica e política, mas possuem, estruturalmente, uma orientação 

burguesa, estando confinadas à ordem vigente e reproduzindo-a, não podendo ser, 

portanto, um prelúdio ou uma antessala do socialismo. Concordamos com Lessa 

(2013), ao afirmar que não há um único exemplo histórico no qual se observe uma 

dita conquista representada pelas políticas sociais que não tenha sido limitada no 

tempo, no espaço e em estratos de classes e que, sobretudo, não fosse compatível 

aos interesses fundamentais da classe burguesa. 

As lutas pela construção de políticas sociais são justas e necessárias, na 

perspectiva das demandas imediatas, mas são sempre assimiláveis pelo capital, não 

alterando as funções substanciais do Estado. Não podemos identificar as lutas pelas 

políticas sociais com a luta pelo socialismo; apesar de ambas terem importância 

(embora em graus diferentes – para a classe trabalhadora, as estratégias para 

revolução devem ser, sempre, a prioridade), elas estão situadas em instâncias 

diferentes de enfrentamento dos problemas sociais. Da mesma forma, não podemos 

identificar a concretização das demandas institucionais com a satisfação das reais 

necessidades humanas (“não alienadas”).  

Convém ressalvar que a inexistência de uma articulação entre políticas 

sociais e socialismo não significa que tais políticas sejam desprezíveis. Por 

conseguinte, se há possibilidade de algum ganho para a classe trabalhadora, 

mesmo que muito parcialmente, é preciso despender algum esforço teórico-prático 

para as políticas sociais. Contudo, este esforço precisa ser consciente, no sentido de 



132 
 

 

conhecer o terreno sobre o qual se pisa, sem criar/reforçar ilusões ideológicas a 

respeito da superação do capital via políticas sociais. Isto significa, ainda, que esse 

esforço nunca pode (ou não deveria) ser maior e/ou deslocar o esforço pela 

destruição do capital pela raiz. 

É preciso observar as mediações que brotam do processo “particular” da 

construção de cada política em específico, “particularizado” no tempo histórico e 

considerando as peculiaridades regionais. É preciso, ainda, considerar as várias 

instâncias de análise das quais emergem limites e possibilidades, assim como, 

também, se há, por trás destas lutas “particulares”, alguma problematização (a partir 

de suas causas específicas) que possibilite entendê-las na perspectiva da 

“totalidade” e adentrar na luta efetiva contra o capital.  

Nessa perspectiva, consideramos que a análise “particular” da 

institucionalização do “campo” (o que envolve o processo de construção de uma 

política social pública afinada à sua proposta) é indispensável para a perspectiva 

que visa articular os limites “universais” da esfera político-institucional às 

características de cada processo “particular”, situando-os na “totalidade” social e 

explicitando a “universalidade” a partir de casos concretos. Desta articulação – entre 

o “universal” e o “particular” –, podemos identificar várias instâncias de limites, mas 

também encontrar as mediações que permitam vislumbrar outras possibilidades, 

tanto do ponto de vista do aqui e do agora, quanto em relação à emancipação 

humana em relação ao capital. 

Considerando a importância dos processos “particulares”, acreditamos que o 

caso brasileiro seja, na conjuntura atual, aquele de maior evidência no que concerne 

à institucionalização do “campo”. Isto porque, consoante Tambellini, Almeida e 

Câmara (2013), a experiência brasileira é uma das principais referências no interior 

do “campo”, devido ao seu papel de destaque na construção teórico-metodológica 

da Medicina Social Latino-Americana e à importância histórica do Movimento pela 

Reforma Sanitária brasileira, no qual a “Saúde do Trabalhador” é um pilar.  

A outra grande referência, a experiência italiana (com um movimento de 

Reforma antecessor e influenciador do caso brasileiro), com seu inegável 

pioneirismo, teve seus maiores obstáculos (do ponto de vista de construção teórico-

metodológica) justamente por ser a experiência inaugural, apresentando maiores 

dificuldades em se desvencilhar dos conceitos e categorias teóricas da Medicina do 

Trabalho, conforme crítica feita por Laurell e Noriega (1989) e já apresentada no 
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segundo capítulo desta tese.  

A Medicina Social Latino-Americana representa um momento de síntese, 

avançando a partir das contribuições do MOI (que foram incorporadas e, quando 

necessário, reformuladas) e passando a ser a corrente teórico-metodológica 

orientadora do “campo”. A partir daí, as maiores expectativas político-institucionais 

são depositadas na experiência brasileira, devido ao caminho aberto na construção 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Até que ponto a experiência brasileira pode 

proporcionar avanços para a saúde da classe trabalhadora, hoje, é um 

questionamento a que só poderemos responder após analisar este caso em 

específico.  

Por essas razões, a seguir desenvolvemos esta tarefa, tendo ciência sobre a 

natureza da arena institucional que o “campo” adentra, porém, buscando limites e 

possibilidades que se consubstanciam em todas as instâncias de análise.  

 

 

5.2 A “questão” e o “campo” em face do capitalismo retardatário brasileiro 

 

 

Compreender a construção e institucionalização do “campo” no Brasil requer 

a apreensão das tensões e “contradições” originadas no processo de formação do 

capitalismo brasileiro, processo que explica a forma “particular” que a “questão” 

assume, bem como a direção de seu enfrentamento, sobretudo pela alternativa 

político-institucional.  

Nessa perspectiva, duas peculiaridades do capitalismo brasileiro se colocam 

de forma decisiva para a constituição do “campo”, e também para o enfrentamento 

da “questão”. São elas: 1) o caráter retardatário37 do capitalismo nacional; 2) o 

protagonismo do Estado na esfera política.  

Compreender essas peculiaridades remete ao processo de colonização do 

país, através do qual se começa a explicar a via não clássica do capitalismo 

                                                
37

  Devemos destacar que esta proposição é inspirada em Mello (1982), ao afirmar que o 
capitalismo brasileiro é tardio ou retardatário. Optamos pelo termo “retardatário” para não criar 
confusão com a proposição de Mandel (1980), uma vez que este autor utiliza a expressão 
“capitalismo tardio” para designar a fase mais avançada, cronologicamente, do capitalismo em termos 
universais, o que equivaleria ao capitalismo monopolista. Para Mello (1982), o termo tardio se refere 
às formações sociais que instituíram o capitalismo com atraso, quando comparadas às experiências 
clássicas, sobretudo no que diz respeito à industrialização. 
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nacional. Sobre isso, Mazzeo (1995) afirma que o caminho de formação do 

capitalismo brasileiro se aproxima da “via prussiana” descrita por Lenin (1980) para o 

caso alemão, mas com “diferenças” importantes, sendo mais adequada a expressão 

“via prussiano-colonial”. 

A colonização do Brasil acontece em um período no qual os países 

capitalistas pioneiros já estão acumulando seus capitais originais, na direção de 

superar as estruturas sociais feudais. Marx, ao discutir sobre a acumulação primitiva 

de capital, constata a funcionalidade das colônias para este processo: 

O sistema colonial fez amadurecer como plantas de estufa o comércio e a 
navegação. As “sociedades monopolia” (Lutero) foram alavancas poderosas 
da concentração de capital. Às manufaturas em expansão, as colônias 
asseguravam mercado de escoamento e uma acumulação potenciada por 
meio do monopólio de mercado. O tesouro apresado fora da Europa 
diretamente por pilhagem, escravização e assassinato refluía à metrópole e 
transformava-se em capital. (MARX, 1988b, p. 277, grifo no original). 
 

Analisando este contexto, Prado Junior (1959) chega à conclusão de que a 

colonização faz parte do circuito do capitalismo em formação na Europa ocidental. 

Este autor salienta que, diferentemente dos casos clássicos, o Brasil não 

experimenta o feudalismo, mesmo que o sistema colonial de sesmarias, à primeira 

vista, guarde alguma semelhança. Logo, o Brasil não pode ser considerado sequer 

semifeudal, porquanto a exploração agrária do território brasileiro já estava 

direcionada ao circuito capitalista. O sistema de sesmarias possuía o caráter de 

empresa mercantil colonial, baseando-se na exploração agrícola voltada à produção 

de valores de troca para os países capitalistas em construção (no caso brasileiro, 

para a Inglaterra, mesmo que via Portugal), revelando o sentido da colonização: para 

fora.  

Segundo o autor, 

A situação no Brasil se apresenta de forma distinta, pois na base e na 
origem de nossa estrutura agrária não encontramos, tal como na Europa, 
uma economia camponesa, e sim a grande exploração rural que se 
perpetuou desde os inícios da colonização brasileira até nossos dias; e se 
adaptou ao sistema capitalista de produção através de um processo ainda 
em pleno desenvolvimento e não internamente completado. (PRADO 
JUNIOR, 1979, p. 158). 
 

Assim, deve-se pensar a colônia como uma peça funcional para a 

“universalidade” do capital, mediante a divisão internacional do trabalho. Contudo, 

não se pode cair em outro equívoco: classificar o Brasil colônia como capitalista, 

haja vista não termos neste momento nem o trabalho assalariado, nem o Estado 

burguês, entre outros elementos típicos do capitalismo. Fernandes (2006) destaca o 
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fato de o capitalismo brasileiro desenvolver-se sem o rompimento abrupto com as 

velhas estruturas, concretizando-se, apenas, no século XX. Ou seja, antes deste 

período, o Brasil assume sua função dentro da lógica capitalista, mas sem os 

elementos característicos de um modo de produção capitalista. 

O sentido da colonização deixa uma herança que persiste, de diferentes 

formas, ao longo da história. Baseado nisto, Fernandes (2006) explica o caráter 

subordinado do capitalismo brasileiro ao internacional, bem como a conjugação do 

arcaico com o moderno na sua estrutura social. Assim, além de retardatária, a 

consolidação capitalista nacional não elimina a rígida estrutura do passado colonial. 

Esse “circuito fechado” (rígido) é funcional ao capitalismo rapinante e 

subdesenvolvido, uma vez que perpetua antigos privilégios e determina a formação 

de uma burguesia e de uma classe trabalhadora nacionais dispostas a contribuir 

para a modernização nacional (leia-se modernização capitalista). 

O referido autor afirma que a revolução burguesa nacional só se inicia em 

1888/1889, com a abolição da escravatura e a proclamação da república, tendo uma 

segunda fase que vai da crise do pacto oligárquico republicano, em 1930, à entrada 

nacional no capitalismo monopolista, com a ditadura militar. Na primeira fase, 

teremos os primeiros passos rumo à industrialização, graças, em especial, – como 

Prado Júnior (1959) já anotava – ao cultivo do café, equilibrando a balança comercial 

brasileira (ao aumentar as exportações), proporcionando um acúmulo de capital para 

a futura burguesia nacional, além de proporcionar avanços estruturais, como a 

construção de uma rede ferroviária.  

Para Fernandes (1985, p. 85), 

Há uma revolução silenciosa em marcha, uma revolução ligada aos 
deslocamentos internos de milhões de miseráveis, que esfacelem pura e 
simplesmente a ordem existente, ao clamor dos que se proletarizam, 
vinculando entre si várias formas de população excedente, o exército ativo 
de trabalhadores e o imenso, incontável, exército industrial de reserva. Uma 
história que parece sem bússola, mas que caminha rapidamente na direção 
de uma sociedade nova, como produção social de oprimidos.  
 

Apenas a partir desse processo é que se pode falar na presença das classes 

burguesa e trabalhadora (em formação) no Brasil. Fernandes (2008) destaca que o 

desenrolar do capitalismo brasileiro, em vias de formação, resulta numa considerável 

parte da classe trabalhadora não integrada ao mercado de trabalho. Especialmente 

os antigos escravos ficam à margem deste mercado, não conseguindo valorizar sua 

força de trabalho e constituindo o nosso lumpemproletariado, ao passo que a força 
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de trabalho que consegue se valorizar é constituída, predominantemente, de 

imigrantes. 

Coutinho (1999) também oferece importantes contribuições sobre a 

constituição do capitalismo brasileiro. A expressão “revolução burguesa”, para ele, 

deve ser utilizada com cautela para o caso nacional, uma vez que não houve uma 

revolução vinda de baixo, com apoio das camadas populares, como foi a revolução 

do tipo jacobino na França. O autor, baseado em Gramsci, vê similitudes entre a 

revolução passiva italiana e o caso brasileiro, ao afirmar que tivemos, na verdade, 

arranjos políticos entre velhas e novas classes dominantes, abrindo caminho para a 

modernização, todavia permitindo que as estruturas antigas persistissem38.  

Coutinho (1999) polemiza com Fernandes (1985) no que concerne à 

afirmação da existência de uma “revolução burguesa brasileira”, mas ambos 

concordam sobre a coexistência do velho e do novo no capitalismo brasileiro. O que 

difere nas duas explanações é o uso da categoria “revolução burguesa” por parte de 

Fernandes (1985). Acreditamos que, neste quesito, Coutinho (1999) possui o mérito 

de destacar a inexistência de uma burguesia revolucionária no Brasil e, por isso, a 

inadequação desta expressão.  

Conforme Prado Junior (1959), com corroborações do próprio Fernandes 

(1985), as velhas classes dominantes (a aristocracia rural tradicionalmente existente 

desde o Brasil colônia) se metamorfoseiam na burguesia brasileira, a exemplo dos 

barões de café, que passaram a viabilizar a infraestrutura para o nascimento da 

indústria nacional, alguns deles tornando-se os próprios industriais39. A noção de 

processo de modernização que ocorre mediante a manutenção de estruturas 

antigas, conforme problematiza Coutinho (1999), é decisiva para explicar o fato de o 

capitalismo brasileiro incorporar e recriar as relações mercantis simples; de as 

antigas classes dominantes não encontrarem a oposição de uma nova classe em 

ascensão – ao contrário disso, a aristocracia rural se transmuta em classe 

capitalista, permanecendo classe dominante –; e de a velha estrutura agrária (com a 

produção voltada para fora) permanecer como a base da acumulação primitiva 

                                                
38

  Esta argumentação aproxima-se da ideia de “modernização conservadora”, proposta por 
Moore Junior (1975 apud PIRES, 2009), para designar a passagem de economias pré-industriais ao 
capitalismo industrial, na Alemanha e no Japão. Tem como eixo a esfera política, mediante a 
observação do pacto político forjado entre velhas e novas classes dominantes. Portanto, assemelha-
se aos processos ocorridos na Itália e no Brasil, conforme Coutinho (1999) indica.  
39

  Apesar de não haver um antagonismo entre a velha e a nova classe dominante, até porque, 
na verdade, parte daquela se transmuta nesta, é preciso destacar que existiam conflitos de diversas 
ordens entre as frações da aristocracia rural e os novos burgueses. 
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necessária à modernização, com traços arcaicos. Tal condição impede a 

caracterização deste processo como sendo uma “revolução burguesa”, em sentido 

estrito, apesar de Fernandes (1985) utilizar tal expressão. 

Dessa condição se desdobra a segunda peculiaridade citada alhures. Entre 

os velhos elementos que são refuncionalizados no modo de produção capitalista, 

podemos destacar as antigas práticas políticas, arraigadas num padrão autocrático, 

do qual se reproduzem características como o mandonismo e o coronelismo. 

 Conforme Iamamoto (2012, p. 139), 

As raízes oligárquicas e estamentais de base municipalista redundaram no 
“coronelismo”, fenômeno que indica a rarefação do poder público frente ao 
poder privado ou a privatização de funções e de recursos públicos em 
função de interesses privados. Os “coronéis”, cuja sustentação do poder 
radicava na propriedade da terra e na riqueza, passavam a exercer funções 
públicas através de um sistema de reciprocidades e de troca de favores em 
relação aos seus dependentes, mediante recursos do Estado. 
 

Trata-se de uma refuncionalização da autocracia política historicamente 

presente no país, agora direcionada ao desenvolvimento capitalista, mas 

conservando um caráter político baseado na ideologia “do mando e do favor”. 

Fernandes (2006) identifica a permanência do caráter político autocrático (restrito, 

agora, à burguesia), com uma evidente dissociação entre desenvolvimento 

capitalista e a típica democracia dos países pioneiros. Coutinho (1999) interpreta 

essa condição como uma importante restrição às possibilidades de mudanças 

oriundas da luta de classes, deixando um espaço para que o Estado (sob a tutela do 

poder privado) seja responsável pela condução dos rearranjos sociais. 

O retardo e o caminho não convencional para o capitalismo resultam em uma 

estrutura política peculiar, vertical, autoritária e que exclui a classe trabalhadora do 

processo. As estruturas típicas da democracia europeia também chegam aqui com 

atraso e de maneira diferenciada, o que inclui o conjunto dos direitos sociais. Assim, 

é apenas com o alvorecer da indústria brasileira que se começa a pensar nas 

medidas de proteção social e de implantação dos modelos de Medicina do 

Trabalho/Saúde Ocupacional nas empresas, para atender às demandas da 

burguesia emergente, incorporadas pelo Estado também tardiamente. 

O caráter de atraso no processo de constituição de respostas políticas 

específicas para a saúde dos trabalhadores acompanha, portanto, o ritmo do 

desenvolvimento capitalista brasileiro, bem como é consideravelmente determinado 

pelas rígidas estruturas aristocráticas. No caso das primeiras legislações e medidas 
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(que prevaleceram até o fim da ditadura militar), predomina o cunho trabalhista e/ou 

previdenciário, revelando um sistema de proteção social extremamente excludente, 

porquanto alcançava apenas os trabalhadores formais.  

Especificamente sobre isso, devemos destacar que a primeira lei trabalhista 

surge em 1919, com o Decreto n.º 3.724, trazendo os critérios para se definir 

acidente de trabalho, as formas de indenização e de declaração do acidente e, 

principalmente, conferindo a responsabilidade do acidente ao empregador 

(VASCONCELLOS, 2007). A “questão” (embora numa visão restrita aos acidentes), 

tal qual ocorreu nos países pioneiros (lembremos as leis fabris inglesas), aparece 

com destaque histórico na formulação da legislação sobre a proteção social 

brasileira.  

Posteriormente, em 1923, por meio do Decreto legislativo n.º 4.682, 

conhecido como Lei Eloy Chaves, a proteção social ganhou um pouco mais de 

amplitude com a criação de um mecanismo de garantia de proteção para outros 

problemas de saúde e/ou trabalhistas, bem como das primeiras Caixas de 

Aposentadoria e Pensão (CAPs) (SALVADOR, 2008). Como pode ser constatado, 

trata-se de uma lógica muito restrita, do ponto de vista tanto da proporção da classe 

trabalhadora coberta por este tipo de proteção, quanto do seu direcionamento 

securitário, meramente de reparação do dano à saúde. 

Na década de 1930, sob o regime getulista, as CAPs são, aos poucos, 

substituídas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), de caráter estatal e 

organizados por ramo de atividade. Mais tarde, em 1966, os IAPs são fundidos e dão 

origem ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Ambos (os IAPS e o 

INPS) conservavam o caráter securitário e seletivo, alcançando apenas os 

trabalhadores formais (BOSCHETTI, 1998; MEDEIROS, 2008). 

Convém lembrar que o INPS compõe, na década de 1970, o Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), que passa a ter um órgão 

exclusivo para as ações de saúde: o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social (Inamps), constituindo o eixo institucional do sistema de saúde 

curativista, excludente, vertical e autoritário da ditadura militar.  

No âmbito da saúde no trabalho, a estrutura do sistema de saúde brasileiro 

mostrou-se adequada ao desenvolvimento do modelo de Saúde Ocupacional, com 

sua lógica privatista e vinculada às esferas trabalhista e previdenciária (MENDES; 

DIAS, 1991; VASCONCELLOS, 2011). Esse modelo se consolida no Brasil nos 
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últimos anos da década de 1970, tendo como marco a promulgação do capítulo V da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e das Normas Regulamentadoras (NRs), 

haja vista seu caráter tutelar sobre a saúde e a sua incapacidade de direcionar 

ações para além do mundo contratual estabelecido na esfera privada 

(VASCONCELLOS; RIBEIRO, 2011).  

Configura-se um contexto propício ao avanço do capital do “complexo médico-

industrial”40, porquanto tem-se uma saúde cada vez mais institucionalizada, 

privatista, com foco na doença e que privilegia a esfera individual em detrimento da 

coletiva. Ainda que a Saúde Ocupacional abra a possibilidade de intervenção sobre 

o ambiente, ela mantém o trabalhador alijado do processo e subserviente à classe 

capitalista, afinando-se às características do modelo de saúde nacional. 

A Saúde Ocupacional e o sistema de saúde em geral não conseguiram (nem 

poderiam) incorporar as reais necessidades dos trabalhadores brasileiros, o que 

provocou reivindicações e propostas de mudanças advindas da própria classe 

trabalhadora, ainda mais considerando que o Brasil apresentava um quadro de 

adoecimento no trabalho bem mais grave e mais complexo (mesclando antigas 

morbidades com as doenças mais típicas da vida urbano/industrial madura) do que 

em outros países (aqueles economicamente dominantes), reproduzindo a dinâmica 

geral da “modernização conservadora” (BUSCHINELLI, 1993).  

Havia também a inexperiência revolucionária da classe trabalhadora nacional, 

o que não significa a inexistência de lutas, mas um caráter de ausência de 

protagonismo, quase sempre suscetível ao envolvimento das artimanhas populistas 

e/ou da coerção do Estado. Como vimos, as lutas mais interessantes vão surgir no 

furor contra a ditadura militar, nas décadas de 1970 e 1980, apesar de algumas 

experiências relevantes anteriormente. Entre conquistas e derrotas, podemos citar a 

greve dos têxteis em 1917; a greve paulista que durou um mês no ano de 1932, 

contra a sindicalização de Estado; e a “Intentona Comunista”, contra o governo 

Vargas em 1935 (GAZE, LEÃO, VASCONCELLOS, 2011). 

O período da ditadura militar marca o amadurecimento do capitalismo 

nacional (obviamente, graças, também, às possibilidades construídas nos anos 

anteriores, entres as quais vale destacar a política econômica do governo de 

                                                
40

  A expressão “complexo médico-industrial” foi utilizada por Oliveira e Teixeira (1986) para 
designar a articulação que se dá entre a assistência médica e a indústria produtora de insumos 
médicos, transformando os serviços de saúde num mecanismo de acumulação de capital. 
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Juscelino Kubitschek – 1956-1961 –, com a ampliação da abertura ao capital 

internacional), com as “contradições” típicas do capitalismo dependente e 

retardatário.  

Para Ianni (1981, p. 208),  

O golpe de Estado contra o Governo do Presidente João Goulart foi o 
resultado da mobilização política de forças do imperialismo, burguesia 
agrária, latifundiários, burguesia nacional e setores de classe média; visou 
bloquear a crescente politização e mobilização das classes assalariadas, 
particularmente dos operários urbanos e rurais, além de camponeses, 
estudantes, intelectuais e outros grupos sociais. Diante de uma conjuntura 
talvez pré-revolucionária, em desenvolvimento nos anos 1961-64, na qual 
estavam amadurecendo as possibilidades de um amplo avanço popular no 
cenário político do País, a grande burguesia organizou o golpe de Estado. 
 

O golpe e a instalação da ditadura militar têm por base, portanto, as 

necessidades do grande capital. Trata-se da grande burguesia antecipando-se a 

uma possível revolução popular, o que seria um empecilho aos interesses de 

monopolização do capitalismo nacional. 

Segundo Ianni (1981), para além da visível ditadura militar, estabelece-se a 

ditadura do grande capital, determinando o intenso influxo de capitais estrangeiros 

para o tão almejado desenvolvimento econômico. Podemos dizer que o 

estabelecimento deste Estado autoritário foi necessário para o nascimento do 

capitalismo monopolista nacional, arrancado “a fórceps” a partir da velha e rígida 

estrutura social. O capitalismo brasileiro chega à sua plenitude com a consolidação 

de uma autocracia burguesa manipulada pelo capital mundial e de uma classe 

trabalhadora lançada às mais graves mazelas do capitalismo retardatário.  

Nessas condições, mediante um Estado autoritário e coercitivo, a proteção 

social de caráter securitário – inclui-se aí o sistema de saúde levado a cabo pelo 

Inamps, bem como o modelo de Saúde Ocupacional – atinge o ápice de seu caráter 

vertical, excludente e reparador. Ao mesmo tempo, escancara sua 

incipiência/insuficiência em face das demandas sociais da classe trabalhadora, o 

que passa a ser uma ameaça à sua própria ordem. 

Não só no campo da saúde ou das políticas sociais o estabelecimento da 

dinâmica monopolista exponenciou todas as “contradições” sociais. Constituiu um 

contexto extremamente complexo, mas muito elucidativo das tensões sociais 

brasileiras, haja vista que foram produzidos graves problemas sociais, ao mesmo 

tempo que provocou, enquanto reação, uma maior organização política daqueles 

que vinham sofrendo com o caos social. Ianni (1981) opina que a classe 
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trabalhadora, em meio a um contexto de superexploração engendrado pela ditadura 

do grande capital, enxerga nas lutas sociais (sobretudo na luta de classes) a única 

alternativa que lhe resta. Diante desse processo, ela avança na compreensão de sua 

própria história, enquanto classe.  

A ditadura militar foi levada a criar condições jurídico-políticas e econômicas 
sob as quais a burguesia conseguiu aumentar a taxa e a massa de mais-
valia. Criou as condições sob as quais a mais-valia potencial, que o 
subsistema econômico brasileiro poderia produzir, se realizasse na mais-
valia extraordinária, que a burguesia passou a acumular. […] Na medida em 
que a ditadura reprimiu política e economicamente a classe operária, as 
taxas de expropriação cresceram. Foi esse o fundamento do 'milagre 
brasileiro', do 'milagre econômico' que a indústria cultural do imperialismo 
passou a decantar no Brasil e em âmbito internacional. (IANNI, 1981, p. 79, 
grifos no original). 
 

Essa condição de superexploração acentuou o antagonismo entre capital e 

trabalho, levando os trabalhadores à luta, mesmo que no horizonte das conquistas 

possíveis no interior do sistema capitalista. Como resultado, observa-se a ampliação 

das greves e dos movimentos políticos e sociais (como a mobilização dos sindicatos 

por saúde no trabalho e o próprio movimento pela Reforma Sanitária) durante o 

desenrolar da ditadura, ao que Ianni (1981) denominou de uma “repolitização da 

classe operária”. 

A tese de Marx e Engels (2010) de que a luta de classes é o motor da história 

revela-se também válida para o caso “particular” brasileiro, no qual se observa que, 

a depender da intensidade e da solidez das lutas, foi-se capaz de pôr mediações 

decisivas para a formação social nacional, implicando, por exemplo, a necessidade 

de um movimento contrarrevolucionário por parte da burguesia, no intuito de garantir 

a reprodução do capital e de conter o avanço popular ou, ainda, o aceleramento do 

desgaste da ditadura militar posteriormente. Contudo, para o caso brasileiro, temos 

sempre de lembrar o protagonismo histórico do Estado e das determinações do 

capital internacional para a dinâmica interna, o que tem imposto algumas limitações 

à luta de classes ao longo da história. 

Ainda que com limitações, a luta de classes se faz presente na história 

brasileira, por vezes articulando-se com lutas específicas41 pela educação, pelo meio 

                                                
41

  Convém recordar o debate que apresentamos no terceiro capítulo, quando afirmamos, com 
base em Leão, Gaze e Vasconcellos (2011), que as lutas dos trabalhadores pela saúde podem 
ocorrer em dois níveis (específico e inespecífico). Isso se aplica às outras esferas sociais: educação, 
segurança, moradia etc. Ressaltamos que nem a luta geral contra o capital pode diluir as 
especificidades das causas “particulares” numa massa homogênea, nem as lutas específicas podem 
ser autônomas e dissociadas da luta geral contra o capital. Desta última depende o sucesso das lutas 
específicas. 
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ambiente, pela saúde etc. Para o caso da saúde dos trabalhadores, as lutas mais 

significativas emergem no contexto da ditadura militar, com os sindicatos 

questionando o alcance limitado da Saúde Ocupacional e, posteriormente, 

integrando-se aos movimentos contra o caráter securitário e excludente das ações 

previdenciárias e/ou de saúde em geral. Abordaremos, com maior profundidade, 

essas lutas a seguir. 

 

 

5.3. As lutas pela saúde e pela saúde do trabalhador no Brasil: vislumbrando a 

efetivação de uma nova proposta            

 

 

A pressão pela reformulação do sistema de saúde brasileiro intensificou-se à 

medida que a ditadura militar se esgotava e ascendia o clamor pela democracia. As 

mudanças na conjuntura econômica internacional e, consequentemente, as 

exigências de transformações políticas foram determinantes para a 

redemocratização do Brasil, o que constituiu um cenário propício, na década de 

1980, para que alguns movimentos, imbuídos pelo desejo de transformação, 

empreendessem suas lutas.  

No que diz respeito à saúde, já havia mobilização desde o final da década de 

1960, no sentido de estabelecer a crítica aos pressupostos técnicos e teóricos da 

Saúde Pública, o que, também, teria implicações diretas na forma de enfrentar a 

“questão”. Tambellini, Almeida e Câmara (2013) destacam o ano de 1969 como 

marco inicial para o movimento de crítica ao modelo de saúde vigente no Brasil, 

tendo ocorrido dez encontros entre os docentes de Medicina Preventiva e Social do 

estado de São Paulo (1969-1974), com o intuito de repensar a saúde sob uma 

perspectiva mais ampla.  

Nas duas décadas seguintes, a nova perspectiva de saúde, em ascensão no 

Brasil, começa a ganhar substância na academia, nos sindicatos e em diversos 

setores sociais. Alguns movimentos trataram de levantar bandeiras como a da 

“determinação social da saúde”, “saúde não é mercadoria” e “acesso universal à 

saúde”. Um dos principais foi o Movimento Sanitário, de origem acadêmica, no qual 

estavam inseridos intelectuais oriundos da Medicina Social Latino-Americana e que 

estabeleciam um diálogo produtivo com teóricos do movimento operário italiano, 
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possibilitando uma análise mais fecunda da realidade da saúde brasileira, pensando 

sua transformação no bojo da transformação societária em geral (MELO, 1993; 

LACAZ, 1994; VASCCONCELLOS, 2007; MEDEIROS, 2008). 

O Movimento Sanitário obteve espaços importantes para a socialização das 

suas teorias, com a atuação no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), 

criado em 1976, e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), criada em 

1978. Ademais, vários militantes, oriundos de partidos de esquerda e movimentos 

sociais de menor representatividade, uniram-se ao movimento por enxergarem nele 

um bom espaço de contestação do regime vigente. Além deles, em pouco tempo, 

também foram incorporados alguns profissionais que atuavam nos serviços de 

saúde, ampliando o alcance do movimento (MEDEIROS, 2008). 

Outro movimento de grande expressão foi o Movimento Popular de Saúde 

(MOPS), tendo caráter mais próximo das comunidades, como o seu próprio nome 

indica. Este movimento surge no interior das comunidades eclesiais de base mais 

progressista, mas logo se amplia, alcançando militantes da esquerda, profissionais e 

acadêmicos de saúde. Teve papel importante na reivindicação por acesso universal 

à saúde e pela participação popular na gestão do sistema. Ao lado do Movimento 

Sanitário, conseguiu apoio de outros movimentos, dos sindicatos e de parte 

significativa da população, no sentido de combater o sistema vigente e formular uma 

nova proposta de saúde, dando origem ao movimento pela Reforma Sanitária. O 

auge dessa articulação nacional foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), que 

discutiremos mais adiante.  

Por ora, queremos destacar a importância destas lutas que, de alguma 

maneira, guardam relação com as lutas mais específicas pela saúde dos 

trabalhadores, especialmente porque a mudança de paradigma no âmbito da relação 

trabalho-saúde não teria lugar no interior de um sistema de saúde nos moldes 

imperantes no Brasil antes da criação do SUS. 

No caso das lutas mais específicas por saúde no trabalho, os protagonistas 

vieram dos sindicatos, com decisiva atuação a partir de 1980, com a criação do 

Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de 

Trabalho (Diesat). É a partir dessas lutas que a “questão” ganha evidência política no 

cenário nacional. Consoante apontam Tambellini, Almeida e Câmara (2013, p. 30), “o 

país passava pelo processo de redemocratização e a questão da Saúde dos 

Trabalhadores emergia e aparecia clara, tanto para o trabalhador quanto para a 
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sociedade”.  

Constitui-se, assim, uma nova frente contra as práticas hegemônicas da 

década de 1980, formada pelo Diesat, com mais sindicatos filiados, impulsionando o 

surgimento de núcleos e de comissões de saúde e trabalho no interior das entidades 

sindicais que, articulados com os PSTs (que surgiam em alguns estados), 

começaram a desvelar e a denunciar o caráter degradante do trabalho (GAZE; 

LEÃO; VASCONCELLOS, 2011). O Diesat teve papel importante na elaboração de 

pesquisas, documentos, seminários e material pedagógico.  

Para Lacaz (1994), o Diesat constitui uma espécie de “intelectual orgânico” da 

luta pela saúde dos trabalhadores.  

No livro Insalubridade: morte lenta no trabalho (Rebouças et al., 1989), são 
descritas várias lutas pela saúde na década de 1980, cujo caráter 
pedagógico deve ser observado. Na publicação são relatados os seguintes 
casos: Cosipa (Companhia Siderúrgica Paulista), que desencadeou uma 
luta sistematizada e intensa contra a exposição ao benzeno no Brasil; Ferro 
Enamel, sobre a exposição ao chumbo – 'A greve na Ferro Enamel 
representa um marco na história das lutas trabalhistas, por ter sido a 
primeira organizada no Brasil em protesto contra condições insalubres de 
trabalho' (Rebouças et al., 1989, p. 113); Indústrias Químicas Matarazzo e 
exposição ao benzeno na fabricação de BHC; Nitro Química do Brasil e 
contaminações por agentes químicos; Indústrias Químicas Eletrocloro 
(Grupo Solvay do Brasil) e contaminação por mercúrio; Volkswagen e 
exposição ao ruído; além de outros em indústrias cerâmicas e 
galvanoplastias. (GAZE; LEÃO; VASCONCELLOS, 2011, p. 318, grifos no 
original). 
 

Entre essas lutas, a do benzeno atingiu grande visibilidade, muito por conta 

do caso emblemático da Cosipa, no qual 2.100 trabalhadores apresentaram quadro 

de leucopenia e foram afastados de suas atividades.  

No início dos anos 1980, o sindicato implantou o ambulatório de saúde 
ocupacional para atender aos trabalhadores, convocando aqueles 
diretamente envolvidos no setor de coqueria da Cosipa para realizar 
exames hematológicos. Com isso, pôde diagnosticar 23 casos de 
leucopenia. Em seguida, a partir de um levantamento ambiental feito na 
empresa, o sindicato percebeu o descontrole do uso do benzeno e divulgou 
o fato em seu boletim O Metalúrgico, na intenção de mobilizar os 
trabalhadores a se apresentaram voluntariamente para realizar o exame. 
Logo foi detectada a alta incidência de leucopenia nos operários. Daí, o 
sindicato passou a lutar para que o Inamps reconhecesse essa moléstia 
como doença profissional, para que os afastados recebessem auxílio 
acidentário. Em decorrência, a Secretaria Regional do Inamps estabeleceu 
critérios para caracterizar a leucopenia por exposição ao benzeno (GAZE; 
LEÃO; VASCONCELLOS, 2011, p. 323, grifos no original). 
 

Machado et al. (2003) constatam que houve consideráveis avanços nas lutas 

contra o benzeno, como o Acordo Nacional do Benzeno, prevendo, por exemplo, a 

adoção do Valor de Referência Tecnológico de 1 ppm em vez dos antigos limites de 
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Tolerância de exposição ambiental, o que representa o reconhecimento da 

inexistência de exposição segura a esta substância. Para os autores,  

A constituição da Comissão Nacional Permanente do Benzeno, a CNP-Bz, 
instância de acompanhamento da aplicação e desenvolvimento do acordo, é 
estratégica na articulação de ações transversais. A instituição da CNP-Bz, 
que se configurou em uma estratégia de resistência que vem buscando o 
aprofundamento do conhecimento da situação epidemiológica e de 
exposição, tem na disseminação da informação mecanismos de 
fortalecimento dos movimentos de reestruturação da luta sindical pela saúde 
dos trabalhadores. (MACHADO et al., 2003, p. 916). 
 

Concordamos com Lacaz (1994) quando argumenta que o conjunto dessas 

lutas, mesmo diante dos limites estruturais que possui e dos dilemas travados no 

interior das fábricas devido à prática de acordos com os empresários, teve o mérito 

de desmascarar alguns agentes públicos, empresários e médicos do trabalho que 

contribuíam para ocultar o nexo causal entre o trabalho e o adoecimento dos 

trabalhadores. 

Em 1986, no entanto, houve uma cisão do movimento sindical no interior do 

Diesat, devido a algumas divergências entre os filiados, o que trouxe prejuízos à 

“unidade" da luta. A partir daí, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) tomou a 

frente de alguns processos, especialmente com a criação do Instituto Nacional de 

Estudos e Ação Sindical sobre as Condições de Trabalho (ISACT), que passou a 

assessorá-la nas questões em torno da saúde. Sem dúvida, “ao restringir sua 

atuação a sindicatos filiados à CUT, a luta pela saúde do trabalhador perdia uma 

oportunidade histórica de se ampliar nacionalmente” (GAZE; LEÃO; 

VASCONCELLOS, 2011, p. 317). 

Apesar disso, deve-se considerar que o movimento sindical pela saúde no 

trabalho tinha uma significativa base social, maior inclusive que outros movimentos 

sociais que compunham o Movimento pela Reforma Sanitária, considerados 

isoladamente. Para Lacaz (1994), essa condição se explica pelas ações 

programáticas propostas na área de “Saúde do Trabalhador”, que permitiam uma 

interlocução maior com os genuínos agentes sociais do “campo” – no caso, os 

trabalhadores. As ações programáticas desenvolvidas pelos PSTs foram decisivas 

para a construção de novas práticas, de novos princípios e, especificamente, para o 

ponto ora em questão, a constituição de uma base social mais sólida. Dessas 

experiências saíram propostas embrionárias que foram incorporadas pela própria 

Reforma Sanitária. Os PSTs surgem no bojo das tentativas de implantação de 

práticas de saúde que incorporassem os princípios defendidos pelos movimentos 
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sociais/sindicais.  

De acordo com Vasconcellos e Ribeiro (2011, p. 433-4), 

Simultaneamente ao debate sobre a reforma sanitária brasileira na década 
de 1980, análises mais sistematizadas sobre o campo da saúde do 
trabalhador, na perspectiva de sua inclusão como conjunto de práticas no 
âmbito do setor saúde, estimulavam iniciativas de criação de programas de 
saúde do trabalhador nos serviços de saúde de algumas cidades brasileiras, 
muitas das quais no estado de São Paulo. […] os diversos programas que 
foram se multiplicando para o Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul foram trazendo aportes interessantes para o estabelecimento 
de parâmetros instituintes de um modelo de atenção à saúde que buscava 
romper com o paradigma da saúde ocupacional clássica […]. 
 

Estes novos programas traziam uma proposta que confrontava a prática 

hegemônica, especialmente nos grandes centros urbanos, haja vista o pioneirismo 

do estado de São Paulo e, em alguma medida, também da Bahia e do Rio de 

Janeiro. O cerne desta nova proposta estava na incorporação de agentes sindicais 

no interior do programa, contribuindo para o processo de mudança em todos os 

níveis, numa clara influência do MOI. Esta condição consiste, para diversos autores, 

num avanço no sentido contrário ao das práticas políticas instituídas no Brasil, nas 

quais a base popular sempre esteve à margem.  

Vasconcellos (2007) traz o exemplo do PST carioca, criado em 1988 junto 

com o Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador/Consest (apesar de este 

conselho só ter sido reconhecido legalmente em 1990): 

[...] o PST/RJ começou a desenvolver ações, especialmente de vigilância de 
ambientes de trabalho. As demandas eram trazidas pelos sindicatos (a essa 
altura, muitos) e organizadas em conjunto no Consest. Várias ações foram 
desenvolvidas, com destaque para a questão da silicose dos jateadores de 
areia nos estaleiros do estado do Rio de Janeiro. (VASCONCELLOS, 2007, 
p. 5-6). 
 

Os PSTs constituem o gérmen de uma nova prática de saúde no trabalho, na 

qual há um esforço significativo no sentido de romper com as práticas vigentes, 

criando situações mediante as quais o trabalhador pudesse assumir um papel ativo 

na intervenção sobre a sua saúde. Estas experiências pioneiras são, ao mesmo 

tempo, requisitos [para] e resultados [de] uma proposta inovadora para todo o 

sistema de saúde. Os PSTs surgem num momento em que se procura reestruturar o 

sistema de saúde brasileiro, constituindo um espaço no qual emergirão diversos 

elementos componentes da nova proposta de sistema e que, concomitantemente, só 

podem se desenvolver no interior de um sistema em transformação. 

O conjunto das novas experiências em saúde conferiu visibilidade a algumas 

estratégias amplamente discutidas na 8ª CNS, em 1986, e que se converteram em 
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princípios do SUS. No relatório final da Conferência encontramos esta discussão 

sistematizada, propondo a direção pela qual se constitui, oficialmente, o SUS, com a 

promulgação da nova Constituição Federal em 1988. Nesse relatório, abordam-se 

três temáticas: “Saúde como conquista”, “Reformulação do sistema nacional de 

saúde” e “Financiamento do setor”. 

Na discussão sobre o primeiro tema, “Saúde como conquista”, resgatam-se as 

proposições dos movimentos sociais na direção de um conceito ampliado de saúde, 

que comparece enquanto processo social, possuindo, portanto, limitações postas 

pelos elementos estruturantes da sociedade. Apontam-se as peculiaridades da 

sociedade brasileira como empecilho para a consubstanciação de políticas e práticas 

de saúde que contemplem as necessidades das camadas mais desfavorecidas da 

população. Isto porque o Brasil, historicamente, configurou-se como um espaço de 

profundas desigualdades sociais, amplificadas pela dependência e subordinação da 

burguesia nacional à burguesia estrangeira (BRASIL, 1986b). 

Nessas condições, o documento resultante da 8ª CNS propõe uma reviravolta 

na postura da sociedade brasileira, no sentido de se autotransformar, postura esta 

que só poderia advir da classe social desfavorecida. Assim, a saúde seria uma 

conquista vinculada à transformação da sociedade brasileira, em todos os seus 

setores. Desse modo, exigem-se medidas como o combate à mercantilização do 

setor, defesa da participação social na gestão, reformas paralelas em outros setores 

(agrário, fiscal, econômico etc.), não pagamento da dívida pública externa, entre 

outras, numa clara posição fundada em horizontes progressistas, que tangenciam 

uma perspectiva anticapitalista.  

O relatório segue, em sua segunda temática, com a determinação dos 

princípios e a maneira de funcionamento de um novo sistema. São destacadas 

estratégias como a separação administrativa entre Saúde e Previdência 

(requerendo-se um Ministério exclusivo para a Saúde), descentralização da gestão, 

integralização das ações, unicidade de comando nos municípios e estados 

(estabelecendo as diferentes atribuições de cada uma das três esferas 

governamentais), regionalização/hierarquização dos serviços de saúde, 

fortalecimento da participação popular, equidade e universalidade de acesso, nova 

política de recursos humanos (com remuneração condigna, isonomia salarial nas 

esferas governamentais, plano de carreiras, concurso público, estabilidade, 

cumprimento de carga horária, direito à greve e à sindicalização, entre outras 
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medidas), submissão do privado ao público e incentivo às pesquisas de 

desenvolvimento tecnológico na saúde (BRASIL, 1986b). 

Sobre o terceiro tema, “Financiamento do setor”, há indicativos, ainda muito 

preliminares, de como se angariar os recursos financeiros para a concretização das 

novas medidas. Reforça-se a questão de um orçamento próprio, separado da 

Previdência Social, buscando fontes alternativas para a formação de um Fundo 

Único Federal de Saúde, a se desdobrar em fundos municipais e estaduais (BRASIL, 

1986b). 

Este documento representa o ponto culminante dos esforços políticos e 

acadêmicos do movimento pela Reforma Sanitária. Trata-se, inegavelmente, de uma 

proposta inovadora para a saúde, construída a partir da relevante participação dos 

movimentos sociais, bem como da influência teórica de críticos da sociedade 

capitalista, em especial os marxistas oriundos do MOI e da Medicina Social Latino-

Americana.  

Esta influência teórica foi decisiva para o horizonte almejado pela Reforma 

Sanitária. No relatório da 8ª CNS, identificamos proposições neste sentido, quando 

se aponta que a transformação das práticas de saúde no Brasil requer a 

transformação da própria sociedade. Por outro lado, as medidas e estratégias 

propostas, com vimos, não deixam muito claro como o movimento teria alcance para 

além do setor saúde, ainda mais considerando o caráter retardatário e subordinado 

do capitalismo nacional. Existe aí uma limitação estrutural para as pretensões do 

movimento, que, obviamente, também se coloca como limitação para o “campo” no 

âmbito político-institucional.  

Apesar disso, é preciso destacar que, independentemente dos limites contidos 

nesta proposta, ela consiste em algo inovador e traz contribuições necessárias à 

imediaticidade do seu tempo. Foi capaz de revelar o caráter degradante do capital 

para com a saúde, gerar conflitos e tensões, mesmo que no interior do sistema 

capitalista, e permitir a incorporação de propostas mais específicas, de caráter 

contra-hegemônico, como a da “Saúde do Trabalhador”. 

A proposta do “campo” ganha um considerável potencial de institucionalização 

a partir do movimento da Reforma Sanitária, tanto que, em 1986, mesmo ano da 8ª 

CNS, ocorre a 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (CNST). Esta 

conferência decorreu do reconhecimento da centralidade do trabalho para o 

processo saúde-doença, buscando construir estratégias para que a “Saúde do 
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Trabalhador” se fortalecesse no interior do SUS. Após sistematizar a discussão em 

conferências prévias ocorridas em vinte estados diferentes, a CNST enfatizou a 

abordagem de três temas: 1) Diagnóstico de saúde e segurança dos trabalhadores; 

2) Novas alternativas de atenção à saúde do trabalhador; 3) Política Nacional de 

Saúde e Segurança dos Trabalhadores42 (BRASIL, 1986a).  

Assim como na 8ª CNS, constatamos um tom de crítica à sociedade 

capitalista brasileira: 

As origens do quadro atual da dramática situação de saúde do trabalhador 
estão na própria formação da sociedade brasileira e na implantação do 
capitalismo brasileiro, estando o Estado sempre a serviço da classe 
dominante, situação essa acentuada nos últimos anos da ditadura, com 
brutal espoliação e amordaçamento das classes dominadas. Assim, a saúde 
do trabalhador sempre foi e continua sendo, até o presente, subordinada 
aos interesses do capital nacional e internacional.  (BRASIL, 1986a, p. 3). 
 

Com uma clara inspiração marxista, o Relatório Final da 1ª CNST se opõe à 

exploração/dominação sofrida pelas “classes dominadas”, ao caráter classista do 

Estado e à subalternidade da sociedade brasileira em relação ao capital 

internacional. No Relatório Final, explicita-se que esses elementos, em seu conjunto, 

resultaram num processo de “espoliação e amordaçamento” dos trabalhadores, 

sendo a degradação da saúde expressão de um processo de superexploração. O 

documento traz ainda elementos que revelam uma notável sensibilidade para 

identificar “fenômenos particulares” do seu tempo, como a mercantilização da saúde 

(em xeque durante todo o processo de Reforma Sanitária), a precarização do 

trabalho e a situação ainda pior dos trabalhadores da zona rural e das mulheres. 

Propõem-se medidas no sentido de fortalecer a Vigilância em Saúde do Trabalhador 

(Visat), construir canais de interação com os sindicatos e trabalhar conjuntamente 

com outros setores, no sentido de garantir saneamento, transporte, habitação etc. 

para os trabalhadores (BRASIL, 1986a).  

Essas medidas são apresentadas com o status de novas alternativas, mas só 

poderiam ser concretizadas com a efetivação de uma Política Nacional de Saúde 

dos Trabalhadores. O terceiro tema trata sobre isso, numa tentativa de vislumbrar, 

muito preliminarmente, algumas diretrizes dessa política. Na proposta do relatório, 

reafirma-se a participação social dos trabalhadores nas decisões, princípio que, 

como já constatamos, perpassa todo o documento e esteve na base da prática dos 

                                                
42

  Apesar do uso do termo “segurança do trabalhador”, a I CNST apresenta um conteúdo que 
rompe com a Saúde Ocupacional, campo no qual a Segurança do Trabalho se insere. 



150 
 

 

PSTs. Estes, na verdade, seriam as experiências nucleares para a construção de 

uma rede nacional que permitisse a institucionalização do “campo”. E por fim, o 

relatório final da 1ª CNST coloca um horizonte a ser alcançado, do qual depende o 

sucesso da própria proposta do “campo”: “A superação das atuais condições 

materiais de vida e saúde a que estão submetidos os trabalhadores e o povo 

somente se dará com a implantação do socialismo” (BRASIL, 1986a, p. 3, grifos 

nossos). 

Apesar disso, tal qual a 8ª CNS, constata-se a mesma ausência de medidas 

que apontem para o objetivo mais ousado de superação do capitalismo, mesmo que 

em longo prazo, havendo muito mais a preocupação com a resolução de desarranjos 

pontuais e a busca de conquistas nos limites (e no interior) do capitalismo. Essa 

ausência pode ser entendida mediante o contexto daquele momento, no qual a 

ruptura com o sistema de saúde até então vigente era a etapa na iminência de ser 

alcançada, estava na ordem do dia e concentrava os esforços dos envolvidos. 

Assim, ainda que um horizonte mais ousado fosse almejado, as medidas propostas 

voltavam-se para as metas mais iminentes.  

Apesar disso, não se pode enquadrar a proposta da 1ª CNST no campo 

conservador da Medicina do Trabalho/Saúde Ocupacional. Ao contrário, constata-se, 

neste processo, o surgimento de uma nova proposta de intervenção sobre a 

“questão”, com uma estratégia que demonstra potencial para alcançar resultados 

efetivos para os trabalhadores.  

Desta feita, salientamos que as lutas que estão por trás dessa proposta 

contra-hegemônica precisam ser compreendidas à luz de uma acepção ontológica e 

dialética da história, portanto, enquanto “particularidade” das lutas pela 

transformação do capitalismo retardatário brasileiro. Elas forjam a “estrutura 

originária” do “campo” no Brasil, seguindo seu processo de acordo com as 

“diferenças” imprimidas pela história brasileira em geral.  

Como a ontologia possibilita diversos níveis de abstração, as lutas pela saúde 

que foram discutidas neste capítulo, assim como as lutas mais amplas pela 

transformação do capitalismo do país (que representam, em determinado grau, a 

“universalidade” que determina as lutas pela saúde), formam um conjunto “particular” 

que se encontra determinado, em última instância, pela luta de classes 

internacionalmente, sendo, esta última, a “universalidade” de grau maior. Isto é, 

pressupõe-se entender a realidade brasileira (tanto da saúde quanto no seu 
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conjunto) ante o contexto geral do capitalismo, hoje.  

Enfim, constatamos que nesse movimento histórico, dialético, que cria 

diversas formas de o “universal” se traduzir em “particular”, e vice-versa, a classe 

trabalhadora, através de sua resistência e lutas, consegue pôr novas mediações ao 

enfrentamento da “questão”, como aquelas consubstanciadas no “campo”, 

reconfiguradas pela via da “contradição”, ainda mais considerando a arena na qual 

se institucionaliza (o “Estado”, com seu cunho classista), sobretudo na sua forma 

“particular” tupiniquim.  

A seguir, podemos conferir, propriamente, como se dá esse processo de 

institucionalização, em meio à dinâmica “contraditória” que se estabelece entre o 

Estado brasileiro e a proposta advinda da luta dos trabalhadores pela saúde. 

 

 

5.4. A institucionalização do “campo”: a posição periférica da “Saúde do 

Trabalhador” 

 

 

Nos anos seguintes à promulgação da CF/1988 e, especificamente, das Leis 

Orgânicas de Saúde (LOS) 8080/1990 e 8142/1990, o SUS ganha corpo (embora 

com debilidades), reformula antigas instituições e cria novos espaços a fim de 

garantir a concretização de seus princípios. Nesse contexto, a proposta do “campo”, 

em tese, encontraria espaço para uma efetiva institucionalização, haja vista que o 

SUS surge a partir de um processo que reivindica o reconhecimento do trabalho 

como central na determinação social da saúde. Contudo, a institucionalização do 

“campo” toma um caminho nada central no SUS.  

Não se pode negar que, na década de 1990, houve uma expansão de ações 

para a saúde dos trabalhadores, com a manutenção e a criação de alguns PSTs. 

Todavia, esta expansão não ocorre exatamente como pretendido pelos militantes do 

“campo”, tampouco dá continuidade à prática pioneira dos PSTs da década de 1980. 

Para Oliveira e Vasconcellos (2000) e Leão e Castro (2013), as ações de saúde do 

trabalhador ficam isoladas e desarticuladas das demais ações do SUS, restringindo-

se a uma prática assistencial e descaracterizando o foco original dos PSTs. Este 

aspecto já era apontado por Oliveira e Vasconcellos (1992) desde o início da 

institucionalização, ao afirmarem que a estrutura fragmentadora do sistema de 
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saúde anterior estava sendo reproduzida no SUS, determinando o isolamento do 

“campo”, com pouco poder de intervenção na “questão”. 

Expressão disto é a dificuldade de estabelecimento de uma direção única 

entre as três áreas políticas envolvidas com a “saúde dos trabalhadores” – Trabalho, 

Previdência Social e Saúde (com seus respectivos Ministérios) –, que divergem 

entre si sobre, por exemplo, a responsabilidade nas ações de Visat, partindo de 

paradigmas distintos, uma vez que o Ministério do Trabalho e a Previdência Social 

estão muito mais afinados com a perspectiva da Saúde Ocupacional, ao passo que o 

Ministério da Saúde deveria efetivar a proposta do “campo”.  

Essas três áreas atuam conflituosamente, o que cria muitas dificuldades, 

sobretudo para a proposta que se coloca como contra-hegemônica, neste caso, a 

proposta do “campo”, dada a ausência de uma política verdadeiramente baseada em 

sua lógica (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2000), bem como a sua subordinação à 

Saúde Ocupacional (VASCONCELLOS; RIBEIRO, 2011). 

Diante disto, constatamos que o “campo” não está isento das consequências 

históricas do tipo de capitalismo constituído no Brasil, reproduzindo, em seu interior, 

a combinação de novas ideias com velhas estruturas, bem como o caráter 

aristocrático típico do espaço político-institucional brasileiro. Oliveira e Vasconcellos 

(1992) identificam estes aspectos como elementos decisivos para a 

descaracterização do “campo”, resultando em pouca eficiência para conhecer e 

resolver os problemas de saúde e em baixo poder de integração/universalização das 

iniciativas pontuais que apresentavam algum sucesso.  

De acordo com estes autores: 

Enfatizar, na análise da política de Saúde do Trabalhador, tanto a 
subnotificação de doenças e acidentes quanto a questão da integração 
institucional é entender que estes aspectos sinalizam perfeitamente a 
problemática da área. De um lado, a marginalidade de que se reveste a 
questão da Saúde do Trabalhador no contexto do setor saúde. De outro, a 
fragmentação de atribuições e responsabilidades na área. Não bastassem 
estas formas de apresentação do problema, o descaso com que é tratada a 
Saúde do Trabalhador mostra claramente o descompromisso da classe 
dirigente brasileira com a 'morte lenta' da classe trabalhadora no processo 
de trabalho. […] A classe trabalhadora brasileira, por questões conjunturais 
historicamente determinadas, não tem dado à questão da Saúde do 
Trabalhador a importância necessária, capaz de dar conta de sua 
magnitude. (OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 1992, p. 154). 
 

De fato, a fragmentação das ações do “campo” tem origem no próprio modus 

operandi da política brasileira e de sua classe dirigente, mas com fragilidades 

advindas, também, da própria classe trabalhadora. O que não significa que não haja 
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avanços para o “campo”, sobretudo de natureza político-jurídica, mas sempre 

tensionados pela natureza “contraditória” do capitalismo no contexto brasileiro de 

atraso e de dependência. Neste caso se enquadra a criação da Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador (Cist), em 1991 (atualizada em 1996, 1999 e 

2013), vinculada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), com a tarefa de concretizar 

o controle social no âmbito da Saúde do Trabalhador. No entanto, conforme apontam 

Ribeiro, Leão e Coutinho (2013), a Cist apresenta atuação muito limitada, com baixo 

poder deliberativo, devido à sua subordinação ao CNS, e pouca representatividade 

junto à base social dos trabalhadores. 

A tentativa de efetivar mecanismos de controle social está presente desde o 

processo de formulação da proposta do SUS, o que não poderia deixar de 

acontecer, também, na “Saúde do Trabalhador”, ainda mais considerando as 

experiências dos PSTs, com participação dos trabalhadores na formulação e 

execução das ações. Como já vimos, o protagonismo do trabalhador é uma 

premissa básica do “campo”, que, no âmbito da gestão, demanda mecanismos de 

participação. Contudo, a tradição brasileira rege um alijamento político dos 

trabalhadores, que se traduz em dificuldades na efetivação deste protagonismo. A 

velha estrutura política brasileira coloca-se como um empecilho aos avanços 

jurídico-políticos que tentam implantar a lógica do “campo” no âmbito do SUS. 

Outra experiência pouco exitosa, originada a partir da necessidade de 

enfrentar a falta de integração das ações do “campo”, foi a criação do Grupo 

Executivo Interministerial de Saúde do Trabalhador (Geisat), em 1993, uma tentativa 

para articular os Ministérios da Previdência Social, do Trabalho e da Saúde, mas 

com pouca capacidade decisória no interior desses Ministérios, que não alterou o 

cenário fragmentado da “Saúde do Trabalhador” (RIBEIRO; LEÃO; COUTINHO, 

2013). 

Assim, a institucionalização do “campo” apresenta graves deficiências desde 

seus primórdios, demandando uma série de medidas, quase sempre de alcance 

muito limitado. Tal condição revelou a urgência da definição de uma política 

específica para o “campo”, capaz de tirá-lo do isolamento. Essas demandas vão se 

constituir no foco de discussão da 2ª CNST, em 1994, com o tema “Construindo uma 

Política de Saúde do Trabalhador”. 

Nessa Conferência, os esforços são no sentido de conferir substância à 

construção de uma política iniciada com a 1ª CNST, mas que apresentou graves 
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distorções no decorrer dos anos. No entanto, é perceptível que o clima sob o qual 

ocorre a 2ª CNST é totalmente diferente, digamos que menos envolvido com o 

espírito de luta presente na década de 1980. Isto se reflete, inclusive do ponto de 

vista teórico e ideológico, nas propostas formuladas, em que se constata um certo 

abandono da perspectiva anticapitalista, representada pelo marxismo, tão importante 

nas discussões da década anterior. Enquanto na 1ª CNST havia uma dura crítica ao 

capital, na 2ª CNST o discurso é bem eclético, comparecendo falas como, por 

exemplo, a do Ministério do Trabalho, a reivindicar um “novo compromisso de 

classes (trabalhadora e empresarial)”, através de “parcerias governo-capital-

trabalho” (BRASIL, 1994, p. 7). 

Assim, existe um recuo no que concerne à postura anticapitalista, ainda que 

não em absoluto, uma vez que permanece a defesa do SUS contra o processo de 

privatização e uma importante crítica ao neoliberalismo. Todavia, esta crítica se faz 

presente ao lado de propostas bastante favoráveis ao capital, como a menção de 

acordos entre capital e trabalho, deixando a impressão de que a crítica se restringe a 

uma fase do capitalismo e não ao modo de produção em si. Outras questões 

presentes e com relevância na Conferência anterior, como a questão do combate à 

precarização do trabalho, perdem fôlego na 2ª CNST, havendo apenas uma pequena 

menção contra a terceirização no seu relatório final. Diante disso, é notório que há 

uma invasão conservadora gradativa, velando a condição de antagonismo de 

classes inerente a esta sociedade e advogando a conciliação entre capital e 

trabalho. 

Como méritos da 2ª CNST, podemos destacar a tentativa de organizar as 

ações de “Saúde do Trabalhador”, adequando-se à proposta do SUS, principalmente 

na defesa da descentralização dos serviços, com a criação de Programas Municipais 

de Saúde do Trabalhador. A questão da participação operária também não é 

esquecida, porquanto há propostas que pedem a criação de Centros de Referência 

com composição paritária na sua gestão, bem como a tentativa de conferir maior 

poder de fiscalização dos ambientes e processos de trabalho aos sindicatos e a 

algumas instâncias do próprio SUS, diminuindo a dependência em relação ao 

Ministério do Trabalho. Outro ponto forte é o destaque dado à questão ambiental 

(mesmo que limitada à perspectiva do desenvolvimento sustentável), indicando que 

o enfrentamento dos problemas ecológicos é indissociável da relação trabalho-

saúde.  
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Apesar dos retrocessos teóricos e ideológicos, o que sufoca o caráter contra-

hegemônico característico do “campo”, se pensarmos nas possibilidades no interior 

do sistema, existe um avanço no reconhecimento de que é preciso uma Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador, haja vista o isolamento do “campo” e a 

fragmentação das ações. Alguns autores reconheceram este avanço, como Oliveira 

e Vasconcellos (2000) e Ribeiro, Leão e Coutinho (2013), mas é preciso deixar claro 

que ele figura em nível de proposta e, efetivamente, conforme apontam Vasconcellos 

e Ribeiro (2011), a construção de uma política específica do “campo” esbarra na falta 

de um Estado que priorize as políticas sociais e na ausência de solidez dos 

mecanismos de controle social. Lacaz (1994) destaca outro empecilho, quando 

identifica a resistência do Ministério do Trabalho, no que tange ao recuo da lógica da 

Saúde Ocupacional, sob pena de perder seu espaço, uma vez que os Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 

estão sob sua responsabilidade, apesar de a Lei 8.080/1990 atribuir esta 

responsabilidade ao SUS, o que na prática não ocorre. 

De fato, a construção da política continuou a ser um desafio, pois os 

encaminhamentos dados foram pouco efetivos. O principal deles, em curto prazo, foi 

a promulgação da Norma Operacional de Saúde do Trabalhador (Nost), em 1998, 

tentando direcionar a institucionalização do “campo”, principalmente no que 

concerne à municipalização. Contudo, a Nost teve pouco sucesso na integração das 

ações, demandando novas estratégias no início dos anos 2000, no sentido de criar 

uma rede de serviços com o objetivo de dar organicidade ao “campo”: a Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast).  

A Renast nasce com grandes expectativas de finalmente integrar as ações do 

“campo”, sendo instituída em 2002, com a Portaria GM/MS 1.679. Seu intuito é 

articular as ações de saúde do trabalhador no SUS, em todos os níveis de atenção 

e, especialmente, criar uma rede de Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador (nesta portaria, abreviado sob a forma CRST). Respeitando os 

princípios da regionalização, os CRSTs são definidos sob dois tipos, estaduais ou 

regionais, tendo a tarefa de ser “polos irradiadores, no âmbito de um determinado 

território, da cultura especializada subentendida na relação processo de 

trabalho/processo saúde/doença, assumindo a função de suporte técnico e científico 

deste campo do conhecimento” (BRASIL, 2002, s/p). 

A Portaria GM/MS 2.437, de 2005, vem ampliar a Renast, instituindo os 
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municípios sentinelas, que deveriam ser definidos por critérios epidemiológicos, 

previdenciários e econômicos, tendo a responsabilidade sobre as ações de vigilância 

e assistência à saúde do trabalhador de regiões definidas. Nesta Portaria, ainda há a 

mudança da sigla CRST para Cerest, recomendando que todos os estados da 

Federação adotassem tal nomenclatura (BRASIL, 2005a).  

Uma terceira Portaria atualiza as disposições sobre a Renast (Portaria 

GM/MS 2.728 de 2009), trazendo a novidade dos Cerests municipais e 

aperfeiçoando o arcabouço da rede (BRASIL, 2009). 

Destarte, a Renast foi a “solução” apresentada para os problemas da 

institucionalização do “campo” e, principalmente, uma compensação pela 

morosidade na criação de uma política própria. De acordo com Dias e Hoefel (2005, 

p. 826-7), “o momento histórico e o processo de criação da RENAST permitem 

identificá-la como uma política compensatória, lamentavelmente focalizada e 

desvinculada de outras políticas de seguridade social”. Trata-se de uma proposta 

“contraditória”, pois visa à integração de ações, mas não prevê mecanismos de 

articulação com o conjunto das políticas sociais, o que vai de encontro à proposta do 

“campo”, mantendo-o isolado. Não à toa, “a Renast, assim, pode ser tratada como 

uma rede que não enreda” (LEÃO; VASCONCELLOS, 2011, p. 470). 

Dias et al. (2011) assinalam que a Renast mantém o paradigma assistencial 

nas ações de saúde do trabalhador, limitando-se às demandas das patologias, como 

encaminhamentos e atendimentos. Para estes autores, corroborados por Leão e 

Vasconcellos (2011), os Cerests deveriam ser núcleos de inteligência do “campo”, 

oferecendo o suporte técnico às unidades de saúde em todos os níveis de 

complexidade, mas com prioridade para a Visat. 

A primeira proposta de criação da Renast, registrada em documento do 

Ministério da Saúde, no ano de 2000, apresenta a seguinte concepção:  

[...] um dos desafios da configuração da Rede Nacional de Saúde do 
Trabalhador no SUS é repensar o papel das instâncias, funcionando mais 
como núcleos de inteligência, comprometendo sua atuação na 
disseminação das ações para a rede de saúde como um todo, nos diversos 
níveis de complexidade. (VASCONCELLOS, 2000, p. 4).  
 

Chamamos a atenção para a diferença da nomenclatura inicial (“Rede 

Nacional de Saúde do Trabalhador”), que não contém o termo “Atenção” (“Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador”), incluído apenas 

posteriormente, na proposta oficializada pela Portaria GM/MS 1.679/2002, o que 
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revela uma influência da cultura focalizada mais na assistência/atenção e menos na 

vigilância, embora, no seu texto, traga menções à necessidade de privilegiar a 

vigilância.  

Nessa perspectiva, a Renast deveria atuar como estratégia estruturante de 
ações e serviços assentados menos no modelo assistencial e mais nas 
práticas de vigilância da saúde, da atenção primária e da educação popular 
e na educação permanente dos profissionais do sistema de saúde como um 
todo, para ficar em algum. (LEÃO; VASCCONCELLOS, 2011, p. 471). 
 

Vale destacar que “a própria denominação 'centro de referência' carrega um 

sentido organizacional de perspectiva ambulatorial e curativa ou mesmo centro 

especializado em tratamentos”. Não obstante, contrariamente ao almejado, “a 

Renast passou a ser confundida com uma nova rede de assistência à saúde do 

trabalhador, paralela à rede de serviços de saúde já existente no SUS” (LEÃO; 

VASCONCELLOS, 2011, p. 473).  

Essa inversão de prioridade se dá mesmo diante de todo o legado teórico da 

construção do “campo”, desde os italianos, e mesmo depois do estabelecimento 

legal de uma Portaria exclusiva para a prática da Visat, em 1998 (Portaria GM/MS 

3.120), na qual a vigilância é reconhecida como o carro-chefe do “campo”. Esta 

Portaria, afinada aos preceitos teóricos da proposta original do “campo”, recomenda 

que o foco da Visat seja a intervenção sobre os processos e os ambientes de 

trabalho, conferindo protagonismo aos trabalhadores, enquanto principais sujeitos 

das ações. Portanto, coloca a esfera da promoção da saúde bem como o objetivo de 

transformar os processos produtivos como horizonte a ser perseguido (BRASIL, 

1998). Entretanto, na dinâmica real da Renast, esse horizonte se perde em meio a 

uma cultura de práticas curativistas, restritas à patologia. 

A nosso ver, essa realidade é reflexo de um processo histórico marcado pela 

cultura biologicista/assistencial na área da saúde em geral, e pelo predomínio da 

lógica da Saúde Ocupacional no que concerne, especificamente, ao enfrentamento 

da “questão”. Diante disso, para além da ausência de uma política específica do 

“campo”, o problema se centra na construção de uma política impregnada pela 

referida lógica, muito mais adequada ao caráter conservador dos caminhos trilhados 

pela sociedade brasileira, sobretudo na sua atual fase neoliberal, conforme 

exploraremos no próximo capítulo. Aqui, queremos destacar que desde os textos 

preliminares43 da Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST), 

                                                
43

  A versão preliminar da referida política pode ser consultada no seguinte website: 
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instituída em 2011, constata-se seu direcionamento conservador, distante das 

principais premissas do “campo”. 

Um dos textos preliminares da PNSST, elaborado em 2004, constituiu um dos 

focos da discussão da 3ª CNST, realizada no mesmo ano. A pauta desta Conferência 

mostra-se repetitiva em relação à anterior, trazendo como eixos principais a questão 

da integralidade e a transversalidade das ações; o desenvolvimento sustentável; e o 

controle social (BRASIL, 2005b), o que denuncia a inefetividade das ações 

realizadas até então e a tautologia das CNSTs. Mantém o mérito do combate, ainda 

que de modo insuficiente, à privatização dos serviços de saúde e às formas de 

trabalho insalubres, inclusive aquelas sob relações precarizadas. Todavia, a 3ª 

CNST revela, tanto em seu documento base quanto em suas resoluções finais, uma 

“contaminação” ainda maior pela lógica da Saúde Ocupacional, quando comparada 

às CNSTs anteriores, bem como o abandono da postura anticapitalista da 1ª CNST. 

Para Vasconcellos e Ribeiro (2011), a 3ª CNSST é um retrocesso à Saúde 

Ocupacional44, o que fica explicito desde a definição de seu lema: “Trabalhar, sim! 

Adoecer, não!”.  

Para os autores,  

Antes mais marcadamente presente, a questão da política nacional perdeu-
se na estruturação temática fragmentada. A ênfase no 'adoecer não' é de 
duvidosa interpretação, do ponto de vista da análise do modelo de 
organização dos processos produtivos. A relação trabalho-doença, embora 
seja relevante para a vida e saúde dos trabalhadores, direciona o debate 
para a medicalização da relação trabalho-saúde, cultura hegemônica de 
caráter antagônico ao da saúde do trabalhador. (VASCONCELLOS; 
RIBEIRO, 2011, p. 444). 
 

Constata-se, portanto, a marcante presença da doença para a discussão e a 

formulação da PNSST, retroalimentando a cultura biologicista hegemônica. Tanto a 

3ª CNST quanto a PNSST revelam-se dissonantes em relação à proposta original do 

“campo” e fracassam quanto ao seu objetivo de articulação das ações, haja vista as 

dificuldades da própria Renast. Costa et al. (2013a) e Chiavegatto e Algranti (2013) 

entendem que a PNSST apenas ratifica o que já era vigente: as atribuições 

fragmentadas dos Ministérios; ou seja, define as atribuições de cada um sem fazê-

los dialogar. E, o que é mais grave, coloca as ações de Visat sob a responsabilidade 

do Ministério do Trabalho, cabendo ao Ministério da Saúde apenas fortalecê-las. 

                                                                                                                                                   
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_seguranca_saude.pdf. 
44

  Cabe destacar que o referido retrocesso não é algo endógeno à “questão” e ao “campo”. 
Reflete, na verdade, o retrocesso da consciência revolucionária no movimento operário em geral, com 
reverberações nas variadas respostas sociais às expressões do antagonismo entre capital e trabalho. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_seguranca_saude.pdf
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O direcionamento tomado pelo processo de institucionalização de algumas 

demandas postas pelo “campo” evidencia que, mesmo com a instituição de uma 

política própria, em 2011, o “campo” permanece à margem do SUS e a Visat se 

resume a ações de inspeção do Ministério do Trabalho.  

Ademais, segundo Vasconcellos e Ribeiro (2011, p. 443), o próprio título da 

política expressa um certo direcionamento ideopolítico:  

A expressão “saúde do trabalhador”, antecedida do termo “segurança”, 
demarca um evidente retrocesso conceitual, deixando explícito que a área 
de saúde do trabalhador seria insuficiente para dar conta das questões de 
segurança no trabalho.  
 

Diante disso, a PNSST traz evidências de sua aproximação com a Saúde 

Ocupacional, pois o arcabouço teórico-metodológico da Segurança do Trabalho 

vincula-se às práticas hegemônicas direcionadas à manutenção de níveis de 

segurança que garantissem a produtividade do processo de trabalho. A Segurança 

do Trabalho foi alvo de crítica do processo de surgimento do “campo” 

(MACCACARO, 1980; BERLINGUER, 1983), situando-se numa perspectiva 

contrária à “Saúde do Trabalhador”.  

A descaracterização do “campo” foi tamanha, que demandou a reação 

daqueles que lutaram para sua construção no Brasil, no sentido de elaborar outra 

política, mais próxima aos princípios contra-hegemônicos da proposta original, 

especialmente privilegiando a vigilância. Assim, já no ano seguinte, 2012, institui-se 

a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (PNSTT), 

apresentando como finalidade principal: 

[…] definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 
pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o 
desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase 
na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos 
trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de 
desenvolvimento e dos processos produtivos. (BRASIL, 2012, s/p, grifos 
nossos). 
 

Constata-se a clara menção da ênfase na vigilância, ao mesmo tempo que se 

destaca a associação entre a morbimortalidade dos trabalhadores e os modelos de 

desenvolvimento e processos produtivos. Trata-se de uma retomada da proposta 

original do “campo”, uma vez que a PNSTT traz como um dos objetivos “promover a 

saúde e ambientes e processos de trabalho saudáveis” (BRASIL, 2012, s/p), 

principalmente por meio da vigilância, o que pressupõe a participação dos 

trabalhadores. Resgata-se, assim, a lógica do “campo”, para a qual o objeto de 
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intervenção são sempre os ambientes e os processos de trabalho como um todo, 

retirando o trabalhador da passividade e conferindo-lhe o papel de sujeito.  

A PNSTT ainda retoma, em seus objetivos, a intenção de tornar o “campo” 

integral, transversal e com ações de qualidade, sendo capaz de disseminar o 

entendimento de que a categoria trabalho é central para o processo saúde-doença, 

em todas as instâncias de atenção do SUS. Porém, ainda que retomados alguns 

princípios do “campo”, a política de 2012 (PNSTT) não exclui a de 2011 (PNSST), o 

que é bem representativo do caráter “contraditório” da dimensão política da relação 

“campo”-“questão”, reflexo da “contradição” própria do capitalismo em geral, 

acentuada pelo processo de modernização arcaica à brasileira.  

De acordo com Vasconcellos (2013, p. 180, grifos no original),  

Ao erigir duas políticas de saúde do trabalhador, o Estado brasileiro assumiu 
sua intenção de ter NENHUMA política de Estado para a área. Quem tem 
duas não tem uma. Demonstra-se que se cria uma coisa com o SUS e outra 
coisa no SUS. É nenhuma política de Estado porquanto fragmenta, titubeia, 
virtualiza, mostra um Estado partido e envergonhado de assumir uma 
direcionalidade una de suas estruturas. 
 

A crítica de Vasconcellos (2013) é pertinente ao apontar para o fato de que, 

embora a PNSTT tente retomar a ênfase na vigilância, ela fica tensionada por uma 

dinâmica política fragmentada, “contraditória” e tendenciosa ao conservadorismo. 

Neste cenário, a Visat torna-se um horizonte muito difícil de ser atingido, restando, 

ao “campo”, a “vigilância do gesto”, aquela que efetiva ações contra-hegemônicas 

pontuais, importantes, mas que são de pouco alcance para transformações 

substanciais no plano mais genérico. Isso porque depende da “Política de fato” 

existente, “(mais propriamente um conjunto de ações de fato) no âmbito do SUS, 

mas compreensivelmente débil, frágil, pontual e pouco resolutiva” 

(VASCONCELLOS, 2013, p. 180).  

O Estado brasileiro, no âmbito da “Saúde do Trabalhador”, apresenta uma 

política e uma vigilância que figuram no campo da intenção, esvaindo-se no 

conservadorismo e na ambiguidade nacionais; e outra política e outra vigilância que 

representam o que existe de fato, as quais são desenvolvidas por meio de esforços 

pontuais e pouco consistentes. O autor conclui, então, que “o Estado brasileiro tem 

duas caras quando olha para a ST. Uma finge que enxerga. A outra é cega” 

(VASCONCELLOS, 2013, p. 181). Mediante esta condição, o “campo” fica cada vez 

mais à margem do SUS, tendo sua proposta descaracterizada. 

As tensões entre a Saúde Ocupacional e a “Saúde do Trabalhador” chegam à 
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4ª CNST, na qual se assume a prioridade de implementação da PNSTT, porém 

apresentando limites impostos pela velha ideologia dominante. O Documento 

Orientador da 4ª CNST apresenta seu mote: “a saúde do trabalhador e da 

trabalhadora, direito de todos e todas e dever do Estado”, acrescentando a 

pertinente questão de gênero (visível pelo termo “trabalhadora”) ao debate, 

almejando dar conta da relação trabalho-saúde no contexto da força de trabalho 

feminina, reconhecidamente vítima de maior exploração, porquanto, entre outras 

coisas, tenha jornadas iguais e/ou maiores que os homens, e, em geral, receba 

menores salários.  

Além disso, o documento traz quatro subeixos: 1) “o desenvolvimento 

econômico e seus reflexos na saúde do trabalhador e da trabalhadora”; 2) “fortalecer 

a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras, da comunidade e do controle 

social nas ações de saúde do trabalhador e da trabalhadora”; 3) “a efetivação da 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, considerando os 

princípios da integralidade e da intersetorialidade nas três esferas de governo”; 4) “o 

financiamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, nos Municípios, 

Estados e União” (BRASIL, 2014). 

O documento ainda apresenta sete textos, de modo a dar uma explanação 

bem genérica sobre cada subeixo. É um documento de apresentação, com um texto 

para os subeixos 1 e 3 e dois para os subeixos 2 e 445. Em geral, os textos não são 

acadêmicos, uma vez que sua função é nortear o debate de forma objetiva, 

problematizando questões e vislumbrando possíveis estratégias. Isso explicaria a 

falta de fundamentação teórica e/ou adensamento de algumas questões, com 

exceção do texto de Hoefel e Severo (2014) sobre participação social, este sim com 

argumentação fundamentada em produções acadêmicas. Neste texto, as autoras 

apresentam uma concepção mais ampla de controle/participação social; afirmam 

que se deve pensar para além dos espaços formais (como Conferências, Conselhos 

e Comissões) e destacam a importância dos movimentos sociais e outras formas de 

organização política. Trazem um balanço interessante sobre as Cists estaduais e 

municipais, revelando suas insuficiências, mas também os avanços em termos 

quantitativos a partir de 2011. Asseveram que estas comissões constituem um 

espaço a ser aperfeiçoado e que podem render bons frutos para a “Saúde do 

                                                
45

  Os dois textos do subeixo 4 tratam sobre o financiamento, sendo discutidos mais à frente, 
porquanto tratamos do financiamento do SUS e do “campo” no capítulo 6. 
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Trabalhador” (HOEFEL; SEVERO, 2014). 

Ressaltamos que, embora não precisem ter caráter acadêmico, alguns textos 

do Documento Orientador apresentam concepções muito vagas. O texto de 

Machado (2014), por exemplo, aponta as relações entre modelo de desenvolvimento 

e saúde do trabalhador, apresentando uma reflexão sobre como se pode garantir o 

desenvolvimento regional sem negligenciar a saúde. No entanto, o autor não deixa 

claro o que seria “desenvolvimento”, se são possíveis modelos de “desenvolvimento 

regional” no interior de um modo de produção “universal” que os determina; confere 

ênfase à questão local (o que é pertinente e necessário), mas parece esquecer a 

“totalidade”. Portanto, a vaga reflexão que desenvolve parece centrar a raiz do 

problema no modelo de desenvolvimento da atual fase neoliberal – tecendo uma 

crítica aos modelos que destroem o meio ambiente, ampliam iniquidades e 

degradam o trabalhador –, e não no modo de produção em si. 

Sobre a participação social, há também o texto de Silva Filho et al. (2014), 

membros do Diesat. Nele, os autores reforçam o que já vem sendo discutido desde 

a 8ª CNS e a 1ª CNST, no sentido de ser esse um mecanismo indispensável à 

construção das políticas sociais. Resgatam a concepção marxiana de Estado e 

direito e afirmam que,  

[…] mesmo que por razões históricas e políticas a burguesia tenda a tomar 
conta do poder de Estado, ou seja, os governantes tendam a ser ou 
burgueses, ou representantes deles, não é aí que está inscrito o caráter de 
classe do Estado e do direito capitalista. É no seu status de forma social, ou 
seja, no fato de que independentemente de quais classes sociais estejam 
controlando o Estado, e independentemente da hegemonia que se expresse 
no conteúdo específico das suas leis, a função central dessas instâncias 
sociais é tornar possível e estável a troca de mercadorias e por isso, 
garantir a existência contínua de relações de exploração do trabalho […]. 
(SILVA FILHO et al., 2014, p. 32). 
 

O fato de apresentarem essa concepção de Estado poderia ser fator para o 

desencadeamento de uma fecunda discussão. Entretanto, acaba por ser o elemento 

que confere caráter contraditório ao texto. Isso porque os autores apresentam 

algumas propostas para a superação dos desafios no âmbito do controle social, nas 

quais constatamos a parceria com instituições estatais e o estabelecimento de 

interfaces com o Legislativo. Consideramos que tais propostas sejam até 

necessárias em determinada instância de enfrentamento, mas que, diante da 

natureza do Estado, como os próprios autores definiram, elas apresentam um 

evidente limite, o qual deveria ser problematizado, criticado e contraposto a outra 

instância de enfrentamento, para além da ordem estabelecida. O fato de terem feito 
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a crítica à natureza e ao modus operandi do Estado e a terem esquecido na 

proposição das medidas, confere um caráter dual ao texto: revolucionário, no início, 

e reformista no final. Tal condição é bem representativa do momento confuso, 

inconsistente e “contraditório” que vivemos no “campo”. 

Há também o texto de Franco (2014), que trata da efetivação da PNSTT na 

perspectiva de integralidade. Nele, constatamos o mesmo caráter introdutório (o que 

não quer dizer que seja vago) do Documento como um todo. O grande mérito do 

autor é problematizar sobre como a Atenção Básica pode assimilar a “Saúde do 

Trabalhador”; como fazê-la capaz desta tarefa, indicando que aí há um caminho a 

ser percorrido, porém repleto de insuficiências e obstáculos.  

Vale mencionar que o tema da reflexão de Franco (2014) vem sendo ponto de 

polêmica entre autores do “campo”. Trata-se das divergências sobre a qual nível de 

complexidade de atenção a “Saúde do Trabalhador”, em especial por meio da Visat, 

deve estar vinculada. No período entre a promulgação da PNSTT (2012) e a 

realização da 4ª CNST (2014), a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional publicou, 

em 2013, alguns textos para debater o desafio de reorientar a institucionalização do 

“campo”, tendo em vista a PNSTT e a proximidade da 4ª CNST. 

De um lado, Costa et al. (2013a) acreditam que a Visat não pode ser realizada 

pela Atenção Básica. Estes autores defendem que estas ações devam ser 

responsabilidade dos Cerests, munidos de autoridade sanitária, e não da Atenção 

Básica ou de outros setores que não possuem a “questão” como foco principal. 

Reivindicam, assim, a Visat, bem como a autoridade sanitária aos Cerests, até 

porque precisam lidar com cadeias produtivas (como açúcar e álcool) que 

ultrapassam, muitas vezes, os limites estaduais, seu território de jurisdição (quando 

Cerests estaduais). 

Por outro lado, Chiavegatto e Algantri (2013) defendem que a atenção integral 

à saúde do trabalhador (incluindo a Visat) deva ser realizada a partir de ações da 

Atenção Básica, corroborando o posicionamento de Dias e Hoefel (2005) e Dias et 

al. (2011). Para os autores, fortalecer o “campo” desde a Atenção Básica seria uma 

estratégia acertada para retirá-lo da posição periférica e reverter o caráter 

assistencial da Renast. 

A diferença de posicionamento entre Costa et al. (2013a) e Chiavegatto e 

Algantri (2013) se fez presente na resposta de Costa et al. (2013b, p. 30), no número 

seguinte da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. Nesta resposta, os autores 



164 
 

 

argumentam que os profissionais da Atenção Básica não possuem, em geral, os 

atributos teóricos e técnicos para a realização da Visat, porquanto a complexidade 

do objeto de intervenção exige profissionais com um tipo de formação que a rede 

básica não possui. Ademais, apontam a cultura assistencial da Atenção Básica como 

um empecilho à realização das ações de vigilância, e questionam “como mudar a 

'cultura assistencial' intrínseca à atenção básica, condição fundamental para atender 

às diretrizes e às estratégias em vigor com a PNSTT […]”. Para eles, apenas os 

Cerests teriam as competências necessárias para a realização efetiva da Visat, 

deixando claro que o caminho recomendado por Chiavegatto e Algantri (2013) é um 

equívoco.  

Acreditamos que Costa et al. (2013a; 2013b) devem se perguntar se a cultura 

assistencial não estaria presente, também, nos Cerests – conforme outros autores 

apontam: Ribeiro, Leão e Coutinho (2013), Dias e Hoefel (2005) e Minayo-Gomez 

(2013) – e, na verdade, em todo o SUS. Portanto, utilizar este argumento para 

demonstrar a impossibilidade de a Atenção Básica assimilar as ações de Visat não 

seria um equívoco pelo simples fato de que se trata de uma característica 

predominante no SUS em geral? Além disso, ainda que, de fato, hoje, a Atenção 

Básica não tenha condições teórico-práticas de ser um “centro propulsor” da “Saúde 

do Trabalhador”, caso esta seja destinada exclusivamente ao Cerest, isso não 

resultaria no isolamento da Renast em relação ao resto do SUS? Se a Lei 

8.080/1990 define a Atenção Básica como o nível de complexidade no qual se deve 

priorizar a promoção da saúde, não seria ela, então, o espaço mais suscetível à 

ruptura com a cultura assistencial? Não seria mais lógico e viável inserir a “Saúde do 

Trabalhador” na Atenção Básica (o que depende de uma intensa e extensa 

reestruturação, desde sua estrutura básica até os seus recursos humanos), tarefa 

para a qual os Cerests deveriam contribuir (enquanto núcleos de inteligência)? 

A nosso ver, inserir as ações de Visat na Atenção Básica, em parceria com os 

Cerests, representaria uma tentativa interessante de transversalizar e integrar as 

ações do “campo”, conferindo-lhe visibilidade em todas as instâncias do SUS e 

saindo da posição periférica46. Mesmo que não explicitamente, Leão e Vasconcellos 

                                                
46

  No documento da proposta original da Renast, já mencionado aqui, fica explícita a ideia de 
transversalização da Visat por todos os níveis de complexidade do SUS, destacando a tarefa dos 
Cerests: “Perpassar as questões envolvidas na relação saúde-trabalho por todos os níveis da rede do 
SUS, da atenção básica ao nível terciário da atenção seria, então, a principal missão destes núcleos” 
(VASCONCELLOS, 2000, p. 4). 
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(2011) argumentam neste mesmo sentido, ao observarem qual seja a “missão” da 

Renast e qual deveria ser seu destino: 

Nesse sentido, a Renast não deve ser entendida como uma estrutura 
perene ou como um fim em si mesmo. É factível compreender que o êxito 
da missão estruturante das ações e serviços no sistema de saúde decretará 
o fim da necessidade de existir da Renast. Uma vez que a doença e o 
acidente de trabalho sejam vistos pelo SUS como agravos epidemiológicos 
de interesse da saúde pública, que os sistemas de informação gerem 
indicadores fiéis da realidade, que a vigilância sanitária inclua o trabalho 
como categoria central a ser observada, que os profissionais de saúde, 
como um todo, sejam capazes de reconhecer o trabalho como determinante 
do processo saúde-doença e que a gestão do SUS reconheça a magnitude, 
a relevância e a transcendência do tema para um agir responsável em 
saúde pública, estará concluída a missão da Renast. (p. 481). 
 

Com base no que dizem Leão e Vasconcellos (2011) e Chiavegatto e Algantri 

(2013), questionamos: a proposta do SUS surge trazendo a concepção de processo 

saúde-doença, para a qual o trabalho é central. Sendo isso verdade, a “Saúde do 

Trabalhador” não deveria ser central e transversal nas diversas instâncias do SUS, a 

começar pela Atenção Básica? Fazer com que a Atenção Básica assimile a “Saúde 

do Trabalhador” não seria uma maneira de tornar visível a centralidade da categoria 

trabalho no âmbito da saúde? Por fim, fortalecer a proposta de “Saúde do 

Trabalhador” desde o nível mais básico de atenção não seria uma maneira de dar 

maior visibilidade aos próprios Cerests, porquanto estes seriam cada vez mais 

requisitados pela Atenção Básica, que embora deva agir na “questão”, não o pode 

fazê-lo sozinha? 

A PNSTT e a Visat só têm a ganhar com a assimilação da “Saúde do 

Trabalhador” pela Atenção Básica. Concordamos com Leão e Vasconcellos (2011) 

no tocante à “missão” estruturante dos Cerests, como núcleos de inteligência 

capazes de disseminar a cultura da Visat para todo o SUS; desta maneira, quando 

eles tiverem sido capazes disso, assim como o SUS de assimilar a “Saúde do 

Trabalhador” como seu campo central, a própria Renast e os Cerests passarão a ser 

dispensáveis. Entretanto, se a Visat ficar confinada aos Cerests – como querem 

Costa et al. (2013a; 2013b) –, sendo prática rotineira apenas aos técnicos 

especializados, o SUS ficará eternamente dependente da Renast. Esta última, por 

sua vez, terá cada vez mais dificuldade de dialogar com o resto do sistema 

(porquanto todas as outras instâncias não compreendam a complexidade da 

“questão”), isolando-se e reproduzindo a fragmentação das ações do “campo”. 

Obviamente, enquanto a Atenção Básica não obtiver as condições mínimas 
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para executar as ações de “Saúde do Trabalhador”, os Cerests deverão assumir tal 

responsabilidade, mas não como um tipo de propriedade, inalienável, sua. 

Acreditamos que se deve pensar em como, gradativamente, os Cerests auxiliarão a 

Atenção Básica (e toda rede do SUS) a ser capaz de fazer “Saúde do Trabalhador”, 

transversalizando o “campo” e sua lógica. 

Assim, a 4ª CNST e a PNSTT representam uma retomada de alguns objetivos 

do “campo” que haviam sido perdidos com a 3ª CNST e a PNSST, mesmo que em 

meio a inconsistências, contradições, divagações e polêmicas. Neste jogo de 

tensões, a principal delas fica por conta do fato de o “campo” ter sido concebido 

como central para o SUS, mas ocupar, na prática, uma posição periférica. Como 

vimos, sua institucionalização parece ter perdido o rumo, apresentando problemas 

crônicos que demandam sempre novas estratégias, mas que logo fracassam e 

requerem medidas corretivas, quando não, medidas que tomam um caminho 

contrário ao pretendido, além de pautas que se repetem a cada CNST, revelando 

que os antigos desafios cresceram e convergiram para desafios contemporâneos 

ainda mais complexos.  

Diante disso, constatamos que as demandas institucionais que o Estado 

brasileiro incorpora (no seu suposto enfrentamento da “questão”), pela via da 

institucionalização do “campo”, expressam uma “contradição” insolúvel: o Estado, 

em sua “essência” classista, enquanto “complemento do capital”, implica o 

afastamento do “campo” (institucionalizado) em relação à proposta construída 

através das lutas sociais presentes na “estrutura originária” deste. Isto é, a classe 

trabalhadora “particulariza” sua luta geral ao conferir visibilidade àquelas 

necessidades e demandas sociais vinculadas à saúde, construindo estratégias que 

possuem potencial de atendê-las, mas que, ao serem enviesadamente incorporadas 

pelo Estado (ainda que este, mediante a tensão criada pelos trabalhadores, 

possibilite alguns avanços pontuais), são ignoradas, pois, para serem satisfeitas, 

exigiriam a radical ruptura com a satisfação das “necessidades alienadas” – o que o 

Estado é incapaz de fazer, pelas razões apontadas no subcapítulo 5.1.  

Os avanços conquistados, embora importantes, estão longe de representar os 

objetivos audaciosos da perspectiva inaugurada pelo movimento da Reforma 

Sanitária. A conjuntura atual vem impondo sérios entraves para a efetivação das 

estratégias de enfrentamento dos problemas de saúde, inclusive na instância mais 

imediata, do aqui e do agora, quiçá na instância de luta pela emancipação. Portanto, 
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a longa ausência de uma política, ou mesmo de um conjunto consistente de ações, 

afinada à proposta do “campo”, colocou-se como prioridade absoluta, aparentemente 

mais tangível, deslocando a perspectiva da superação do capitalismo (e, por 

conseguinte, a superação da “questão” pela raiz) para um patamar secundário, ou 

mesmo de esquecimento total. 

Observamos que na década de 1980, a posição anticapitalista era muito mais 

evidente e o horizonte do socialismo se fazia presente inclusive nos relatórios das 

Conferências, à época. Convém lembrar que a Reforma Sanitária era apresentada 

como um projeto de uma outra sociedade, e não apenas como um projeto do setor 

saúde. O processo de institucionalização do “campo” reforça a ideia de que não 

tivemos alterações substanciais no que tange ao setor saúde. Assim, cabe arguir: 

até que ponto uma proposta advinda do setor saúde pode vislumbrar a 

transformação da sociedade? Qual o real grau de articulação desta proposta à luta 

pela transformação da sociedade?  

Decerto, o horizonte revolucionário perdeu-se no decorrer da 

institucionalização, por razões, em parte, já apontadas aqui. O alvo da crítica passa 

a ser a fase neoliberal do capitalismo, e o objetivo máximo, a construção de uma 

política que articule as ações do “campo” dentro do SUS, tornando-o transversal e 

efetivo. Já a luta pela superação do capitalismo foi relegada a um plano secundário, 

esquecida ou classificada como utópica. 

Salientamos que a crítica ao neoliberalismo e a construção da PNSTT devem 

ser muito bem-vindas pela perspectiva revolucionária, desde que se tenha a 

convicção de que representam uma instância limitada de enfrentamento da 

“questão” (restrita às demandas passíveis de institucionalização) e que não devem 

se sobrepor ao embate direto com o capital, ou seja, à superação do capitalismo. É 

preciso pensar como garantir estas conquistas mais imediatas sem esquecer a 

perspectiva de um futuro emancipador. 

Esses dilemas e questões comparecem no decorrer de nossa explanação até 

aqui, quando da discussão de problemas mais específicos da “questão” e/ou do 

“campo”, mas ficaram com seu aprofundamento pendente. Indicamos algumas 

vezes, por exemplo, a limitação do enfrentamento da “questão” via política, por 

dentro do Estado, na perspectiva das demandas institucionais, o que inclui a 

construção atual da PNSTT, a consolidação dos mecanismos de controle social e a 

própria efetivação da Visat enquanto ação vinculada ao Estado. Em que consistem 
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estes limites e o que representam na atual fase (de crise estrutural)? Por que a 

crítica focalizada apenas no neoliberalismo é insuficiente? Por que não se consegue 

êxito significativo, nem sequer, na instância mais imediata de enfrentamento da 

“questão”, como na efetivação da Visat? Quais as possibilidades de enfrentamento 

da “questão” numa perspectiva de futuro que almeje a emancipação humana? Como 

o “campo” se coloca (e deve se colocar) diante dessas possibilidades? Qual a 

instância prioritária de enfrentamento da “questão”?  

São questionamentos a que buscaremos responder no próximo capítulo, 

recuperando alguns argumentos já levantados em nossa análise, mas que não 

puderam ser aprofundados anteriormente, porquanto correríamos o risco de fugir do 

foco principal dos capítulos anteriores. 
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6. LIMITES DO ENFRENTAMENTO DA “QUESTÃO” PELA VIA POLÍTICO-

INSTITUCIONAL 

 

 

Para responder aos questionamentos levantados no fim do capítulo anterior, 

devemos atentar para duas instâncias de intervenção, logo, de análise: a primeira 

considera quais as possibilidades de avanços por dentro do sistema capitalista na 

atualidade; a segunda, prioritária e única que pode alcançar resultados plenos, leva 

em conta as possibilidades de ruptura com o capitalismo, almejando resolver a 

“questão” pela raiz. Aqui nos dedicamos às duas, aprofundando a discussão sobre 

os limites político-institucionais do “campo”, mas também apontando algumas 

possibilidades. 

 

 

6.1. Neoliberalismo, financeirização e a descaracterização do “campo” 

 

 

Levando em conta o caso brasileiro, atualmente aquele com maior destaque 

no “campo”, devemos considerar que nem sequer os ganhos outrora conquistados 

pela via das políticas sociais, em países do centro capitalista, têm sido efetivados 

por aqui. Diversas análises têm sido realizadas buscando responder ao porquê de 

isso ocorrer, chegando à conclusão, em linhas gerais, de que o neoliberalismo 

(combinado com o caráter retardatário e dependente do capitalismo nacional) tem 

sido o vilão a ser combatido. Estas análises apresentam contribuições importantes, 

considerando a instância mais imediata de análise, para a qual se revela iminente a 

defesa das políticas sociais. 

A fase neoliberal do capitalismo, sem dúvida, tem fragilizado todas as políticas 

sociais, inclusive no que tange à “Saúde do Trabalhador” (COSTA et al., 2013), ainda 

mais levando em consideração que esta nem chegou a se consolidar, estando à 

margem do SUS. A fase atual do capitalismo traz um conjunto de consequências 

para o trabalhador, que incluem desde a diversificação e o agravamento do seu 

desgaste (associado à reestruturação produtiva) até a desarticulação das lutas 

sociais, questões que se refletem diretamente na saúde.  

Sobre isso, Freire (2010, p. 305) afirma que: 
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Nesse cotidiano, a capacidade de luta do trabalhador fica reduzida com a 
mutilação do corpo e da mente, agravada pela ameaça do desemprego, 
intensificado na reestruturação neoliberal, consequentes perdas de direitos 
sociais e aumento da carga social no trabalho, com submissão a agressões 
à sua saúde. 
 

Trata-se, portanto, de um momento nada favorável à saúde dos 

trabalhadores, sobretudo considerando sua dimensão política ante a ofensiva do 

capital. Justamente quando, no Brasil, se consegue apontar para uma perspectiva 

de construção de uma política de saúde que institucionalize as demandas postas 

pelo “campo”, configura-se uma estrutura mundial que reduz o espaço para as 

políticas sociais em geral. Tanto é que as próprias CNSTs têm colocado, repetida e 

insistentemente, o combate à lógica neoliberal como desafio prioritário na agenda da 

“Saúde do Trabalhador”, demonstrando que, com o passar dos anos, este desafio 

vem se acentuando (BRASIL, 1986a; 1994; 2005b; 2014). 

Tornam-se necessários, então, esforços teóricos e políticos para desmistificar 

e combater o que vem sendo denominado de neoliberalismo, a começar pela correta 

identificação do que ele representa. Como pode ser presumido, ele está, em certa 

medida, ligado ao liberalismo clássico, especialmente por compartilhar a ideia central 

de que ao Estado deve ser imposto um limite externo, no sentido de impedir que sua 

ação colida com os direitos de liberdade dos indivíduos. Esse limite externo 

corresponde ao que autores jusnaturalistas, sobretudo John Locke, chamaram de 

direitos naturais, imanentes à natureza humana47. O Estado deve reconhecer tais 

direitos, assegurando aos cidadãos o seu livre exercício (TEIXEIRA, 1998). 

Desenvolvendo uma argumentação que parte dessa ideia central, Adam Smith 

afirma que, nas sociedades nas quais há uma forte intervenção estatal, tem-se um 

obstáculo à livre operação da lei do valor e, portanto, à “riqueza das nações”. Desse 

modo, segundo o autor, a vida em sociedade deve ser determinada pela compra e 

                                                
47

  Para os jusnaturalistas (com diferença entre eles), estes direitos, grosso modo, são os 
direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Assume especial relevo a questão da propriedade, pois 
modula os dois anteriores. O direito à vida deve ser complementado pelo direito de uma vida mais 
confortável, para a qual a propriedade é indispensável. O direito à liberdade deve ser, antes de tudo, 
a liberdade jurídico-política que libera os homens da relação de dependência pessoal (escravidão ou 
vassalagem) para que assumam a posição de compradores e vendedores de mercadorias. Não à toa, 
Locke (1978) enfatiza, em sua teoria do estado de natureza, o direito à propriedade. Para o autor, o 
indivíduo precede ao Estado e à sociedade civil, o que justifica a existência de uma natureza humana 
cujo núcleo é o individualismo. Por isso mesmo, os homens devem buscar a satisfação de suas 
necessidades individuais, no âmbito da apropriação privada. Sendo isso verdade, são os homens, no 
estado de natureza, que idealizam e constroem o Estado e a sociedade civil, para depois elegerem 
uma forma de governo que possui como função, sobretudo, defender a propriedade privada. Este 
pensamento é a base do liberalismo e, não por acaso, Locke é considerado seu “pai”. 
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venda, o que pressupõe a garantia do direito natural mais genuíno: a propriedade 

privada, fruto do esforço individual na esfera produtiva. Compradores e vendedores 

consubstanciariam uma teia de relações de dependência recíproca, conferindo 

coesão à sociedade. O mercado atuaria como uma “mão invisível”, porquanto cada 

indivíduo, em seu esforço individual na busca pelo lucro, possibilitaria o aumento da 

renda anual da sociedade, permitindo o desenvolvimento geral (SMITH, 1988). 

A lei do valor de Smith foi alvo de análise e crítica por parte de Marx. 

Consoante foi demonstrado no capítulo 1, a lei do valor, na acepção marxiana, 

determina o distanciamento entre a satisfação das necessidades primárias e as 

necessidades que o processo de valorização satisfaz (as necessidades do mercado 

– alienadas). Ao invés de coesão social, o processo de valorização determina o 

estranhamento entre o trabalhador e o seu trabalho, cria um abismo cada vez maior 

entre capitalistas e proletariado, colocando os homens uns contra os outros. 

Contudo, para que se possa justificar a insuperabilidade do capitalismo, o liberalismo 

clássico tratou de identificá-lo à suposta real natureza humana, constituída em torno 

do individualismo, o que implica negar a interferência do Estado na livre competição, 

estabelecida no mercado entre os capitais privados. O ideal liberal representa a 

“essência” capitalista na sua pureza. 

Esse ideal imperou no capitalismo clássico, concorrencial, até fins do século 

XIX; no início do século seguinte, deparou-se com os limites da corrida imperialista 

gerada de sua dinâmica, resultando nas duas Guerras Mundiais. Vale destacar que, 

neste entremeio, a crise de 1929 explicitou o esgotamento, à época, daquele tipo de 

relação entre Estado e economia. Conforme Netto (2012), a grande depressão jogou 

nas ruas milhares de trabalhadores, empresas foram à falência e os preços 

despencaram numa velocidade alucinante. O Estado foi obrigado a abandonar sua 

posição de vigia da economia para se tornar o instrumento de salvação do sistema, 

com suas políticas de apoio direto ao processo de acumulação de capital e com 

suas políticas sociais compensatórias de ajuda aos “excluídos” do mercado 

configurando os vários modelos de Welfare State (Estado de Bem-Estar Social) que 

vigoraram na Europa ocidental e nórdica, num período que se convencionou chamar 

de “anos dourados”, muito por conta das altas taxas de lucro alcançadas. 

Esse período é o mais emblemático em relação a uma conjuntura econômica 

favorável, na qual os capitalistas atingem taxas de lucro suficientes para desenvolver 

os meios de produção e, ao mesmo tempo, incorporar algumas demandas sociais, 
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tornadas visíveis a partir das lutas da classe trabalhadora. Com efeito, foi o período 

mais fecundo para as políticas sociais naqueles países que experimentaram algum 

tipo de Estado de Bem-Estar Social. Houve avanço, no bojo dos movimentos sociais 

contra-hegemônicos, na construção e proposição de estratégias que melhorassem a 

vida da classe trabalhadora, mas nem sempre incorporadas na sua plenitude, na 

esfera político-institucional. Na verdade, embora se observem alguns avanços 

parciais, constata-se que estes se limitaram a uma parte da classe trabalhadora: 

aquela que começava a abandonar o embate direto com a burguesia, para negociar 

melhorias por dentro do sistema (LESSA, 2013). 

Pouco a pouco, criou-se uma aristocracia operária com melhores salários, 

com acesso a alguns serviços públicos e que assume a direção das entidades 

representativas da classe trabalhadora em geral. Como para esse extrato de classe 

havia a sensação de melhoria das condições gerais de vida, as demandas da base 

operária, para a qual a vida pouco tinha se alterado, figuravam num segundo plano. 

Ou seja, ainda que se tenha tido avanço no interior das lutas operárias e sociais em 

geral, conferindo visibilidade a certas demandas, apenas algumas destas eram 

institucionalizadas e, mesmo assim, para parte da classe trabalhadora.  

Destarte, há a acentuação da cisão no interior da própria classe trabalhadora, 

com ônus para a base operária.  

Para Lessa (2013, p. 134), 

O que vivemos foi rigorosamente o oposto da democratização que prega o 
“mito” do Estado de Bem-Estar. Este cooptou o movimento operário, 
domesticando-o; aprofundou as divisões internas dos trabalhadores, 
enfraquecendo-os no confronto com o capital e com o Estado; fez refluir a 
consciência histórica do movimento dos trabalhadores. Com tudo isso, 
aplainou o terreno para os anos de neoliberalismo que estavam por vir. 
 

Da articulação dialética entre esta nova conformação política e a conjuntura 

econômica, baseada na denominada “gerência científica” da produção, sobretudo na 

Europa, emerge o Welfare State. Evidentemente, essa nova dinâmica política está 

diretamente ligada à “questão da saúde dos trabalhadores”: por um lado, possibilita 

o desenvolvimento da proteção social, o que inclui medidas de saúde (mesmo que 

restrita a alguns extratos de classe); por outro, o que é mais decisivo, substitui o 

entendimento de que a degradação da saúde se origina do processo de produção do 

capital por uma concepção de que o Estado pode intervir para criar condições a um 

convívio salutar entre capital e trabalho, mistificando as suas raízes. 

É preciso salientar que o Estado de Bem-Estar Social consiste em tema 
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bastante controverso, tanto em debates políticos quanto acadêmicos. No que 

concerne às perspectivas mais críticas, a discussão é balizada da seguinte maneira: 

de um lado, considera-se que o Estado de Bem-Estar Social seria um caminho para 

o socialismo a ser recuperado e, do outro, ele teria sido uma maneira 

metamorfoseada de o capital se reproduzir mediante necessidades bem específicas 

de uma determinada fase histórica. 

Como exemplo da primeira perspectiva, podemos citar Vicente Navarro. Este 

autor combate as análises que indicam que o Welfare State teria sido favorável ao 

capitalismo, sendo defensor da ideia de que este Estado pode promover reformas 

acumulativas rumo à superação da sociabilidade vigente. Assim, afirma que: 

[…] o Estado de Bem-Estar – um triunfo da classe trabalhadora, 
conquistado com um custo enorme de sangue, suor e lágrimas — é 
considerado uma reforma legitimizadora, outorgada pela classe capitalista 
com o efeito de criar uma aceitação consensual de seu papel. […] Essa 
interpretação, todavia, conflita com grande parte da evidência disponível na 
atualidade, que foi silenciada, nunca citada, e, por conseguinte, reprimida 
por esses autores. […] a classe operária e seu conflito com a capitalista – 
um conflito que tem lugar em áreas políticas, sociais e civis da sociedade, 
incluindo o Estado e o processo de produção – geraram uma série de 
reformas que são acumulativas e podem determinar a transformação e 
inclusive a substituição do sistema capitalista por um socialista. (NAVARRO, 
1993, p. 158). 
 

Outro defensor do Estado de Bem-Estar Social como caminho para o 

socialismo é Esping-Andersen (1997). Para ele, o Estado de Bem-Estar Social 

promoveu a desmercadorização da vida social, uma vez que a proteção social e o 

acesso aos serviços “ofertados” pelo Estado diminuem a dependência do 

trabalhador em relação ao mercado – o aprofundamento radical disto representaria o 

fim da necessidade de o trabalhador vender sua força de trabalho.  

Em outra direção, Mandel enfatiza os limites do que ele chama de Estado 

social:  

As ilusões quanto à possibilidade de “socialização através da redistribuição” 
não passam, tipicamente, de estágios preliminares do desenvolvimento de 
um reformismo cujo fim lógico é um programa completo para a estabilização 
efetiva da economia capitalista e de seus níveis de lucro. (MANDEL, 1980, 
p. 339). 
 

Lessa (2013) também não tem ilusões sobre o Estado de Bem-Estar Social, 

demonstrando que as políticas sociais foram uma estratégia muito exitosa em 

relação à tendência decrescente da taxa de lucros, especialmente por dar vazão à 

produção em massa do padrão taylorista/fordista de produção, assumindo o papel de 

principal comprador, haja vista as demandas geradas nos novos serviços de 
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educação, saúde, transporte etc. Questiona, ainda, os dados sobre a distribuição de 

renda, considerada um dos grandes feitos do Estado de Bem-Estar Social, revelando 

que a redistribuição efetivamente existente foi da renda dos muito ricos para os 

ricos; entre os trabalhadores, apenas formou-se um pequeno grupo (a aristocracia 

operária) para o qual, realmente, elevaram-se os salários, mas a grande maioria 

permaneceu no mesmo patamar ou pior. 

De acordo com Netto (2012), esse período não passou de um breve episódio 

no desenvolvimento do modo de produção capitalista, que entrou em crise no final 

dos anos sessenta e início dos anos setenta: 

[…] o patamar de desenvolvimento atingido pela ordem do capital 
incompatibiliza cada vez mais o seu movimento com as instituições 
sociopolíticas que, por um decurso temporal limitado, tornaram-no aceitável 
para grandes contingentes humanos. Sinaliza que o arranjo sociopolítico do 
Welfare State constituiu uma possibilidade da ordem do capital que, pela 
lógica intrínseca desta última, converte-se agora num limite que ela deve 
franquear para reproduzir-se enquanto tal. (NETTO, 2012, p. 78, grifos no 
original). 
 

Acreditamos que, embora com diferenças entre eles, Mandel (1980), Lessa 

(2013) e Netto (2012) conseguem desmistificar o Estado de Bem-Estar Social, 

demonstrando sua funcionalidade ao próprio capital, portanto, seus limites no que 

tange à classe trabalhadora. Ao contrário do que Navarro (1993) e Esping-Andersen 

(1997) acreditam, o Estado de Bem-Estar Social, pela sua funcionalidade ao capital, 

não pode ser um caminho para o socialismo. 

Além disso, convém destacar que, apesar das altas taxas de lucro durante 

este período, alguns elementos começaram a fazer ruir o Estado de Bem-Estar 

Social, como o crescente desemprego estrutural, a crise fiscal (o que incluía os 

gastos com as políticas sociais), o levante de movimentos sindicais contra o padrão 

de produção taylorista/fordista, assim como os dois episódios considerados 

disparadores da crise: a desvinculação do dólar estadunidense do ouro e o “choque 

do petróleo”, com a alta dos preços determinada pela Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), resultando em aumento da inflação e queda 

brusca das taxas de lucro. Neste turbilhão de acontecimentos, a crise assume um 

caráter dominante ou, mais especificamente, aponta para uma tendência de 

abandono dos ciclos de alternância entre as recessões e a recuperação das taxas 

de lucro. Chega-se ao fim dos “anos dourados” do capitalismo. 

O Estado de Bem-Estar Social obteve sucesso, por três décadas, na 

contenção da tendência decrescente da taxa de lucros, mas gerou as condições 
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para o seu próprio ocaso, não suportando mais o peso da constante ameaça de uma 

crise estrutural do capital. Quando passou a ser incapaz de prover as taxas de lucro 

adequadas à acumulação, entrou em obsolescência e sucumbiu, levando consigo o 

ideal de políticas sociais capazes de atender, com substancialidade, às demandas 

sociais. Criou, na verdade, as condições objetivas para a retomada do ideal liberal, 

sendo reformulado em face das novas demandas do capital em crise. 

Podemos dizer, então, que a ideologia neoliberal surgiu enquanto uma reação 

teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Foi teorizada pelo 

economista austríaco Frederick Hayek, resgatando o mote teórico liberal para o qual 

a intervenção do Estado consiste numa ameaça letal à liberdade econômica e 

política, impedindo a realização da prosperidade de todos. Apesar de ter surgido em 

finais da década de 1940, foi somente com a crise dos anos 1970 que o 

neoliberalismo encontrou as condições específicas que permitiriam a sua 

implementação na sociedade, pois nesse período o capitalismo se depara com seus 

limites, fracassando no adiamento de sua crise estrutural (TEIXEIRA, 1998). 

Hayek e seu grupo afirmavam que a origem da crise estava no poder que 

havia sido conferido aos sindicatos e ao movimento operário, corroendo as bases de 

acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com 

sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos 

sociais. Segundo eles, a saída para tal crise estava na criação de um Estado capaz 

de romper o poder dos sindicatos e de controlar os gastos sociais. Desse modo, 

dever-se-ia ter a estabilidade monetária como meta suprema a ser atingida, 

demandando disciplina econômica e contenção de gastos com políticas sociais 

(TEIXEIRA, 1998). 

No neoliberalismo, mantém-se a premissa do mercado enquanto limitador do 

espaço do Estado. Todavia, este último deve prover a estrutura necessária ao 

desenvolvimento das relações mercantis, assim como garantir mecanismos de renda 

mínima para os mais pauperizados, almejando a harmonia e a ordem sociais 

necessárias à livre concorrência. A isso, somem-se a fragmentação, a redução e a 

privatização do sistema de seguridade social, retirando empresas e complexos 

industriais inteiros do controle estatal, integrando-os à iniciativa privada. Na verdade, 

tem-se aí uma grande “contradição”, visto que o capital sempre demanda uma 

intervenção do Estado, e isso é perceptível nos privilégios dados aos monopólios 

(incentivos fiscais, acesso a setores públicos estratégicos etc.). O Estado é 
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minimizado apenas no tocante à classe trabalhadora, na satisfação de suas 

demandas. 

Como adverte Netto (2012), não se trata de um retorno ao liberalismo 

clássico, haja vista as importantes novidades contemporâneas: 

[…] o Estado mínimo que os neoliberais advogam não é um retorno puro e 
simples ao “Estado guarda-noturno” que é o seu ideal – são forçados a 
reconhecer-lhe um pouco mais que a mera guarda da propriedade: por um 
lado, combatem os sistemas de segurança e previdência social; por outro, 
toleram alguma ação estatal em face do pauperismo. (NETTO, 2012, p. 87, 
grifos no original). 
 

Para Mandel (1980), o capital demanda que o Estado assuma, sempre, uma 

função econômica, embora, por vezes, esta função não implique a regulação direta 

da concorrência. No entanto, sobretudo no capitalismo tardio (no sentido de fase 

histórica), sobressai a função econômica de prover condições objetivas para retirar 

os capitais privados da estagnação e, assim, dinamizar a livre concorrência. 

Segundo o autor, 

O capitalismo tardio caracteriza-se por dificuldades crescentes de 
valorização do capital (supercapitalização, superacumulação). O Estado 
resolve essas dificuldades, ao menos em parte, proporcionando 
oportunidades adicionais, numa escala sem precedentes, para 
investimentos “lucrativos” desse capital na indústria de armamentos, na 
“indústria de proteção ao meio ambiente”, na “ajuda” a países estrangeiros, 
e obras de infra-estrutura (onde “lucrativo” significa tornado lucrativo por 
meio da garantia ou subsídio do Estado). (MANDEL, 1980, p. 340, grifos no 
original). 
 

A partir da década de 1970, o Estado acentua sua função econômica, 

marcando a consolidação do neoliberalismo, em especial nos países de capitalismo 

avançado. Contudo, como observa Anderson (1995), a primeira experiência 

neoliberal ocorreu num país de capitalismo retardatário, o Chile de Augusto 

Pinochet. O neoliberalismo chileno pressupunha a abolição da democracia e a 

instalação de uma das mais cruéis ditaduras militares do pós-Guerra. Entre as 

principais medidas do governo Pinochet estavam: retirada da regulação estatal 

econômica, desemprego massivo, repressão sindical, redistribuição de renda em 

favor dos ricos e privatização de bens públicos, possibilitando a entrada do capital 

monopolista no país.  

O primeiro país de capitalismo avançado que aderiu ao neoliberalismo foi a 

Inglaterra, durante o período de Margaret Thatcher, em 1979. O modelo inglês foi, 

nessas condições, ao mesmo tempo, o pioneiro (no que concerne ao centro do 

capital) e o mais puro. A era Thatcher contraiu a emissão monetária, elevou as taxas 
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de juros, baixou drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliu os 

controles sobre os fluxos financeiros, criou níveis de desemprego massivos, 

aplastou as greves, impôs uma nova legislação antissindical e cortou os gastos 

sociais, lançando-se, em seguida, num amplo processo de privatização. Esse pacote 

de medidas foi o mais sistemático e ambicioso de todas as experiências neoliberais 

em países de capitalismo avançado, sendo um marco histórico na configuração da 

nova ordem mundial (ANDERSON, 1995). 

Em 1980 foi a vez de os Estados Unidos aderirem ao programa neoliberal, 

sob a presidência de Ronald Reagan. A prioridade neoliberal consolidou-se por meio 

da competição militar travada entre esse país e a União Soviética, entendida como 

uma estratégia para dissolver a ameaça comunista. As principais medidas que 

Reagan utilizou em sua política interna foram a redução dos impostos em favor dos 

ricos, a elevação das taxas de juros e o combate às greves. Lançou-se numa corrida 

armamentista sem precedentes, mediante enormes gastos militares que causaram 

um déficit público massivo, maior que qualquer outro presidente da história norte-

americana (ANDERSON, 1995). 

Nesse período, na Europa, os governos de direita praticaram um 

neoliberalismo mais cauteloso, diferente daquele praticado pelas potências anglo-

saxônicas, privilegiando a disciplina orçamentária e as reformas sociais, como uma 

forma de contraponto ao corte dos gastos sociais e ao enfrentamento da força 

sindical. Os governos da França e da Grécia, por exemplo, esforçaram-se para 

realizar uma política de deflação e redistribuição, de pleno emprego e de proteção 

social, com o objetivo de instaurar uma social-democracia semelhante à que havia 

sido vivenciada no sul do continente no período pós-Guerra. Contudo, o plano 

fracassou e esses países foram forçados, pelos mercados financeiros internacionais, 

a mudar seu curso através da adesão à política neoliberal, com prioridade para a 

estabilidade monetária, a contenção do orçamento e concessões fiscais aos capitais 

privados (ANDERSON, 1995). 

Em se tratando de Brasil, devemos destacar que é partir dos anos de 1990, 

contrariando a perspectiva forjada nas lutas da década anterior, que o país 

experimentou governos que cuidaram de consolidar o neoliberalismo. No período em 

que governou Fernando Collor de Mello (1990-1992), a orientação econômica 

voltada ao controle da inflação e a outras medidas necessárias às mudanças 

estruturais neoliberais se iniciou. De acordo com Behring (2008, p. 151), “sua [a de 
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Collor] intervenção de maior fôlego e largo prazo foi a implantação acelerada da 

estratégia neoliberal no país, por meio das chamadas reformas estruturais, na 

verdade o início da contra-reforma [sic] neoliberal no país”. 

A gestão do ex-presidente Collor foi responsável pelo estabelecimento de uma 

política industrial fundada na abertura comercial, facilitando a entrada do capital 

externo; utilização indiscriminada da importação como mecanismo de controle dos 

preços; e estímulo à concorrência quando as indústrias brasileiras não tinham as 

mínimas condições de concorrer com as multinacionais. Essa conjuntura acarretou 

um grande déficit na balança comercial brasileira, com a consequente ampliação da 

dívida pública e uma restrição cada vez maior de recursos para o financiamento de 

políticas sociais (BEHRING, 2008). 

Diante disso, o Brasil experimenta a aceleração dos prejuízos sociais típicos 

da ideologia neoliberal, porquanto carrega consigo a herança histórica do 

capitalismo retardatário, com a exponenciação da desigualdade social e demais 

mazelas e “contradições” capitalistas. Nem sequer havia experimentado um período 

parecido com o Estado de Bem-Estar Social, no qual as políticas sociais tivessem 

tido alguma consistência. Quando finalmente se conseguiu vislumbrar a construção 

de políticas sociais mais sólidas – no pós-ditadura militar, com a CF de 1988 –, o 

peso histórico do capitalismo retardatário recaiu sobre os ombros dos brasileiros, 

acelerando e agravando os prejuízos sociais típicos do neoliberalismo. 

A partir dos governos de Itamar Franco (1992-1993) e Fernando Henrique 

Cardoso – FHC (1994-2002), e do novo plano econômico (Plano Real), o Brasil 

consegue concretizar sua adequação à “mundialização do capital” (CHESNAIS, 

1996), fazendo os ajustes econômicos necessários em face da dívida pública. 

Segundo Behring (2008, p. 156), 

[…] o Real integra uma família de planos de estabilização discutidos na já 
referida reunião de Washington e patrocinados pelas instituições 
internacionais. Essas últimas viabilizaram a renegociação de “dívidas 
velhas” para tornar possíveis novos empréstimos, mas exigindo em 
contrapartida a desregulamentação profunda dos mercados locais, para 
uma livre circulação dos fluxos financeiros de curto prazo. […] “O Plano 
Real não foi concebido para eleger FHC; FHC é que foi concebido para 
viabilizar no Brasil a coalizão de poder capaz de dar sustentação e 
permanência ao programa de estabilização do FMI, e viabilidade política ao 
que falta ser feito das reformas preconizadas pelo Banco Mundial” (Fiori, 
1997: 14). Complementando esse processo das exigências da 
mundialização, havia condições internas relacionadas ao cansaço das 
superinflações humilhantes, à estafa gerada pelas inciativas anteriores de 
estabilização e à exaustão em relação à instabilidade política. 
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Colocar no poder o mentor do Plano Real parecia ser adequado para 

assegurar a estabilidade econômica exigida pelos organismos internacionais e, a 

esta altura, também presente no primeiro plano dos desejos populares, criando-se o 

clima político ideal para dar seguimento às estratégias econômicas. Vale lembrar 

que o “Consenso de Washington” consiste num 

encontro convocado pelo Institute for International Economics que 
aconteceu na capital dos Estados Unidos em 1989, com a participação de 
funcionários dos governos do norte – FMI [Fundo Monetário Internacional], 
Banco Mundial e BID [Banco Interamericano de Desenvolvimento] – e 
especializados em assuntos latino-americanos. Teve como objetivo proceder 
a uma avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da 
região, reafirmando a proposta neoliberal que o governo norte-americano 
vinha recomendando, por meio dos referidos organismos, como condição 
para a cooperação financeira externa. (CORREIA, 2005, p. 87, grifos no 
original). 
 

Em documento do Banco Mundial, no ano de 199348, os objetivos traçados no 

Consenso de Washington chegam ao setor saúde dos países de economia atrasada, 

direcionando-os no sentido preconizado pela ordem neoliberal. No caso do Brasil, 

confirmam-se as orientações que o próprio Banco Mundial já havia determinado em 

outro documento: “Brasil, novo desafio à saúde do adulto”, no qual se revelam as 

preocupações fiscais com a proposta de saúde prevista da CF de 1988.  

Segundo Correia (2005), os documentos (tanto o de 1991 como o de 1993) 

põem obstáculos para a universalização da saúde, uma vez que estabelecem a 

necessidade de que alguns serviços (os considerados não essenciais: para o Banco 

Mundial, essenciais significa os problemas de relevância epidemiológica da 

população mais pobre, mas que possam ser resolvidos mediante um gasto mínimo, 

priorizando o custo-efetividade) ficassem sob a responsabilidade do mercado, por 

meio da iniciativa privada ou de seguros sociais. Facilita-se a participação da 

inciativa privada no setor saúde, transferindo a responsabilidade de administração e 

execução dos serviços de saúde do Estado para instâncias não governamentais, 

mas continuando a subsidiá-los com dinheiro público. Transforma-se a média e a 

alta complexidade em setores extremamente rentáveis para o capital, ao passo que 

a Atenção Básica passa a focalizar demandas bem específicas (na lógica do custo-

efetividade), através de programas preestabelecidos, centrados nas doenças de 

relevância epidemiológica e, quase sempre, privilegiando a dimensão individual. 

Esse documento, portanto, concretiza as determinações do Consenso de 

                                                
48

  “Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1993: investindo em saúde” (BANCO 
MUNDIAL, 1993). 
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Washington no que tange ao setor saúde dos países de economia atrasada. Assim, 

contribui para a adequação estrutural do Brasil à ordem mundial, estabelecendo a 

premissa de que o êxito na área social depende de uma economia estabilizada e em 

crescimento. Para tanto, torna o país refém dos empréstimos concedidos para 

executar as transformações econômicas necessárias, mas sob a condicionalidade 

de direcionar a área social aos preceitos neoliberais, o que, para a saúde, explicita-

se no referido documento. 

No início da década de 1990, sobretudo a partir do governo FHC, colocam-se 

dois projetos de saúde em conflito: de um lado, aquele concebido na década de 

1980, com o Movimento da Reforma Sanitária, e, do outro, o que se amolda às 

orientações dos organismos internacionais, em face da ordem neoliberal (CORREIA, 

2005). Esse conflito compartilha as mesmas determinações que fazem emergir o 

Plano Real (como a salvação para a instabilidade econômica) e que implicam a 

ascensão política de seus mentores e executores. Decerto, esses fatores foram 

exitosos no reordenamento da economia nacional, gerando a sensação de 

estabilidade tão exigida pelos organismos internacionais, mesmo que sob pena do 

desmonte das políticas sociais.  

Vale destacar que a pseudoestabilidade econômica do período FHC esbarrou 

nos próprios limites, haja vista o combate à inflação baseado, sobretudo, na 

sobrevalorização da moeda nacional e nos déficits comerciais, ficando suscetível 

aos ataques especulativos e acarretando a rápida queda do volume de reservas. 

Assim, o governo de FHC logo foi obrigado a adotar o câmbio flutuante, o que, “no 

entanto, não diminuiu [...] a vulnerabilidade externa, em função dos elevados 

patamares de importação, que após a abertura comercial e as privatizações 

dificilmente poderiam ser compensados com as exportações” (BEHRING, 2008, p. 

159). 

As medidas tomadas, apesar de suas consequências, ajustam o Brasil às 

exigências internacionais, revertendo a pauta criada na década de 1980, num 

processo denominado por Behring (2008) de “contrarreforma do Estado”. Este 

processo e seu conjunto de medidas encontram sua expressão intelectual e político-

institucional no Plano Diretor da Reforma do Estado, encabeçado por Bresser 

Pereira e aprovado em 1995, o qual, em linhas gerais, previa: 

[…] ajuste fiscal duradouro; reformas econômicas orientadas para o 
mercado – abertura comercial e privatizações –, acompanhadas de uma 
política industrial e tecnológica que fortaleça a competitividade da indústria 
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nacional; reforma da Previdência Social; inovação dos instrumentos de 
política social; e reforma do aparelho do Estado […] (BEHRING, 2008, p. 
178). 
 

Ainda que Bresser afirme que o Plano Diretor não seja neoliberal, haja vista 

suas preocupações sociais, e denomine sua perspectiva de “social-liberalismo” 

(capaz, segundo ele, de evitar os excessos fiscais do Estado de Bem-Estar Social e 

de corrigir a perversidade social do neoliberalismo), este mantém a “essência” do 

neoliberalismo (o monetarismo, a priorização da esfera econômica, o ataque à 

seguridade social, a invasão do setor privado no âmbito dos serviços sociais e a livre 

circulação do capital mundial). A denominação “social-liberalismo” serve apenas para 

mistificar a real face da “contrarreforma” do Estado brasileiro ou, ainda, as 

metamorfoses que o neoliberalismo sofre de acordo com as demandas espaço-

temporais. 

Consoante Behring (2008, p. 173), a “contrarreforma”, supostamente “social-

liberal”, deixa clara a tendência para as políticas sociais: “os serviços de saúde e 

educação, entre outros, serão contratados e executados por organizações públicas 

não estatais competitivas”, numa perfeita adequação às determinações do Consenso 

de Washington, à nova ordem mundial. A tomada desta direção tem severas 

consequências para o desenrolar do SUS (e, obviamente, para a tentativa de 

institucionalização do “campo”), no sentido de descaracterizá-lo, afinando-o à 

política neoliberal e às estratégias de rotacionar o capital (ante a constante ameaça 

da queda da taxa de lucros), consubstanciadas via financeirização. 

No caso da saúde, confirma-se o imperativo de seguir à risca as 

determinações do Banco Mundial, já estabelecidas nos documentos de 1991 e 1993, 

e depois ratificadas num novo documento, “A organização, Prestação e 

Financiamento da Saúde do Brasil: uma agenda para os anos 90” (BANCO 

MUNDIAL, 1995), no qual se destaca, sobremaneira, a recomendação de cortes nos 

gastos públicos com saúde, devendo-se abrir espaço para os serviços privados, que 

teriam, segundo esse organismo internacional, melhores condições de prestar 

serviços de qualidade. O Plano Diretor de Reforma do Estado incorpora o 

documento na íntegra, em caderno intitulado “A reforma administrativa do setor 

saúde”, publicado em 1998. 

Convém esclarecer que o desmonte neoliberal das políticas sociais encontra 

o seu respaldo econômico na hipertrofia da financeirização do capital. Chesnais 
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(1998) afirma que, especialmente a partir da década de 1980, parte considerável do 

capital produtivo deixou de ser reinvestido na esfera da produção, passando a 

subsidiar transações financeiras. Trata-se de um processo de abertura do capital das 

empresas e indústrias no mercado financeiro, sob a forma de títulos, visando 

acelerar o processo de valorização, mesmo que sob as frágeis bases da 

especulação sobre produções futuras. As finanças públicas não ficam isentas a esta 

dinâmica. Isto é, a crescente demanda por capital circulante encontra no Fundo 

Público, responsável pelo financiamento das políticas sociais, uma fonte 

indispensável à financeirização. E o subfinanciamento do SUS é expressão deste 

processo, que atinge também a “Saúde do Trabalhador”. 

Temos constatado que os gastos públicos com saúde dificilmente têm 

chegado a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Em 2004, foram de 3,5% 

(BRASIL, 2011); em 2006, 3,6% (SALVADOR, 2008); em 2007, 3,5% (PIOLA et al., 

2012). Apenas no ano 2011 ultrapassaram a barreira dos 4% do PIB, chegando a 

4,06% (BRASIL, 2013), estando muito aquém dos 10% pretendidos pelo movimento 

da Reforma Sanitária49. 

No âmbito mais específico da “Saúde do Trabalhador”, o financiamento foi 

inexpressivo durante a década de 1990, com recursos esporádicos para projetos 

pontuais. A partir de 2002, já com a Renast, a vinculação de recursos com rubrica 

específica para os Cerests ampliou, consideravelmente, os investimentos para o 

“campo”. A partir deste ano, os Cerests regionais passaram a ter um repasse mensal 

da ordem de 14 mil ao mês, e os estaduais, de 40 mil. Em 2005, o valor dos 

regionais subiu para 30 mil, os estaduais mantiveram os 40 mil, mas se elevou o 

incentivo para a instalação de novos Cerests, chegando a 50 mil (RIBEIRO; LEÃO; 

COUTINHO, 2013). De acordo com Barreto (2014), de 2003 até 2013, o repasse de 

recursos para os Cerests teve um aumento de 660% (de 10,4 milhões para 79,7 

milhões de reais). 

Apesar da ampliação de recursos destinados aos Cerests, o subfinanciamento 

do SUS bem como a posição periférica que o “campo” tem assumido não colaboram 

para a potencialização do uso destes. É bom deixar claro que, mesmo com este 

                                                
49

  Atualmente, as reivindicações intentam vincular 10% da Receita Corrente Bruta (RCB) da 
União – montante de todas as arrecadações tributárias da União em um ano – para a saúde. Utilizar 
esta receita como base de cálculo permite a ampliação do financiamento da saúde, uma vez que a 
arrecadação do governo federal tem aumentado significativamente, numa proporção maior do que o 
aumento do PIB. (MENDES, 2013). 
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aumento, o panorama de subfinanciamento também se aplica ao “campo”, haja vista 

ele estar inserido no SUS, ficando condicionado ao financiamento da saúde como 

um todo. Ademais, a má gestão das rubricas específicas contribui para a 

inefetividade do “campo”, considerando que, mesmo longe de ser o ideal, os 

repasses para os Cerests seriam suficientes para se promover mais que as ações 

pontuais e/ou centradas na cultura assistencial, como as que vêm sendo realizadas 

(RIBEIRO; LEÃO; COUTINHO, 2013).  

Esta insuficiência de recursos esteve presente na pauta da 4ª CNST, na qual 

foram observados dois textos componentes no Documento Orientador com foco 

neste tema. O texto de Barreto (2014) recupera o contexto de subfinanciamento do 

SUS, situando a “Saúde do Trabalhador” enquanto “campo” que sofre os reflexos do 

contexto geral. Também alerta para o fato de que o aumento de recursos vinculados 

à Renast não implica superação da insuficiência, ainda mais considerando a 

representatividade deste percentual em face do PIB nacional. Coloca a 

implementação da PNSTT como o marco para o redimensionamento do 

financiamento do “campo”, uma vez que irá exigir dos gestores municipais, estaduais 

e federais a inclusão de ações específicas de “Saúde do Trabalhador” nos Planos de 

Saúde e nas programações anuais. 

O segundo texto é de Funcia (2014), no qual a abordagem se centra no 

contexto geral SUS, pouco tratando do “campo” em específico. O autor faz um 

resgate legislativo sobre o financiamento da saúde (o que é importante, haja vista a 

finalidade orientadora do Documento) e encerra com apontamentos para a 

superação dos problemas do subfinanciamento. Neste quesito, o autor tem o mérito 

de destacar aspectos passíveis de problematização nos debates da 4ª CNST, 

sobretudo quando questiona a proporção do PIB nacional direcionado ao pagamento 

de juros da dívida pública; menciona a necessidade de uma Reforma Tributária com 

caráter progressivo (que incida com maior peso sobre o patrimônio e a renda, 

aliviando a carga sobre o consumidor); e adverte para a necessidade da garantia de 

fontes consistentes de financiamento.  

Decerto, em ambos os textos, temos um caráter introdutório a respeito do 

tema, mas suficiente para evidenciar o subfinanciamento do SUS e do “campo”, 

mesmo considerando o aumento de recursos, em termos absolutos, nos últimos 

anos. 

Embora se devam levar em conta alguns fatores mais pontuais, como a 
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fragilidade jurídico-legal nas definições do financiamento, bem como problemas 

ligados à gestão em nível local (estados, distritos e municípios), as causas dos 

baixos gastos públicos se constituem como reflexo das determinações econômicas e 

políticas às quais o Brasil vem atendendo nas últimas décadas. Isto é, são 

determinações geradas pela dinâmica do capitalismo contemporâneo, na qual a 

direção política neoliberal e a estratégia econômica de impulso à financeirização 

garantem a viabilidade, ainda que momentânea, da produção e reprodução 

capitalista. 

Salvador (2008) demonstra, em sua tese, que os recursos públicos vêm 

sendo destinados ao pagamento da dívida pública (em cumprimento ao acordo 

firmado em 2008 com o FMI, na ocasião do empréstimo de US$ 41 bilhões), 

favorecendo o capital portador de juros e deixando os gastos sociais em níveis 

insignificantes, a exemplo dos gastos com a saúde.  

Para este autor, 

Os portadores de títulos públicos usam o subterfúgio de condições de 
“credores” do setor público para esconder sua real condição de privilegiados 
da política econômica, principalmente a política fiscal e monetária, em curso 
nos anos do neoliberalismo. O fundo público transfere enorme massa de 
recursos para esses rentistas, o que restringe as políticas sociais, a 
capacidade de investimento público, ainda, concentrando renda e riqueza e 
dificultando o crescimento econômico. (SALVADOR, 2008, p. 309). 
 

Com isso, a dívida pública, apesar de sugar uma enorme parcela dos 

recursos públicos, tem aumentado continuamente (uma vez que se liquidam apenas 

parte dos seus juros), proporcionando altas taxas de lucro para aqueles que 

adquirem títulos e que são privilegiados pela política cambial e pelos juros elevados. 

No início do Plano Real, a redução da inflação à custa do aumento dos juros 

fez com que a dívida líquida do setor público saltasse de 32,8% para 50% do PIB, ao 

final do governo FHC. Já no governo de Luís Inácio da Silva (Lula), criou-se a falsa 

sensação de diminuição desta dívida; contudo, o que aconteceu não passou de uma 

internalização da dívida externa. Ou seja, a dívida externa diminuiu, ao passo que a 

dívida líquida interna, que era de 38% do PIB em 2003, atingiu 50% em 2008 

(SALVADOR, 2008).  

É bom deixar claro que, ainda que o período do governo do Partido dos 

Trabalhadores (PT) – com Lula e, atualmente, com Dilma Rousseff – tenha iniciado 

com alguma expectativa de alteração no caminho neoliberal que o país vinha 

trilhando, sobretudo devido à suposta posição de esquerda política associada ao 
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partido, a direção tomada foi a de aprofundamento da contrarreforma. No campo 

social, os programas de Lula e Dilma estiveram sempre alicerçados na 

financeirização da economia, estabelecendo a ampliação da oferta de crédito à 

população. A sensação de melhoria no âmbito social nos dois mandatos de Lula 

velou ou, ao menos, desviou a atenção do supercrescimento do capital financeiro, 

numa combinação forjada à base de tensas alianças políticas, esgotadas no período 

Dilma.  

O padrão de ações sociais combinadas à hipertrofia financeira, sob bases 

políticas frágeis, desencadeou a atual crise política e econômica que se vive no 

Brasil, com um horizonte nada promissor para as políticas sociais, haja vista a 

prática corrente de corte em gastos sociais (que já eram deficientes) e o arrocho 

fiscal. O cenário atual não revela indicativos de reversão deste horizonte. 

Há, cada vez mais, a canalização de recursos para a esfera financeira, 

visando gerar superávit primário e pagar juros da dívida pública. Desde a década de 

1990, existem mecanismos para desvincular recursos que deveriam ser destinados 

às políticas sociais, o que se perpetua até os dias de hoje.  

Mendes (2013, p. 987) afirma que  

A criação do Fundo Social de Emergência, em 1994, que posteriormente 
denominou-se Fundo de Estabilização Fiscal e, a partir de 2000, intitulou-se 
Desvinculação das Receitas da União (DRU) – denominação até o momento 
mantida −, definiu que 20% da arrecadação das contribuições sociais 
seriam desvinculados de sua finalidade e estariam disponíveis para uso do 
governo federal, longe de seu objeto de vinculação: a seguridade social. 
 

Em relação à DRU, Salvador (2008) apresenta dados do período de 2000 a 

2007, comprovando que foram desviados R$ 278,4 bilhões da seguridade social 

para o orçamento fiscal, visando gerar superávit primário50 e, assim, criar 

expectativas no mundo financeiro de que o compromisso com a dívida seria 

cumprido. Para termos a dimensão do que representa este desvio, o orçamento 

anual médio para a saúde, no mesmo período, foi cinco vezes menor que este valor. 

Mendes (2013), baseado em dados da Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil – Anfip (2013), analisa um período maior, 

constatando que “esse mecanismo vem provocando perdas de recursos para a 

seguridade social da ordem de R$ 578 bilhões, entre 1995 e 2012, tendo sua 

continuidade assegurada até 2015” (MENDES, 2013, p. 988). Apesar do evidente 

                                                
50   

Em 2007, 65% do superávit primário foi oriundo dos desvios realizados pela DRU. 
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“vazamento” de recursos, omite-se a responsabilidade da DRU no subfinanciamento 

das políticas sociais, o que serve de justificativa para o aumento da carga tributária. 

A esse respeito, o autor salienta que 

[…] o governo federal insiste em comentar o seu quadro de rigidez 
orçamentária. Do total do seu orçamento para 2013 (R$ 2,2 trilhões), 46% 
estão comprometidos com as despesas financeiras (pagamento de 
amortização e juros da dívida). Interessante é que aqui não fica explicitado 
que se trata de uma escolha prioritária há anos.  (MENDES, 2013, p. 988).  
 

A fim de legalizar essa prática de desvinculação, foi instituída a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Para Salvador (2008, p. 329), “trata-se de limitar as 

despesas não financeiras do orçamento e priorizar o pagamento de juros”. Esta lei 

estabelece um anexo na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), contendo metas 

fiscais, tais como a geração de superávit primário. Caso este não seja cumprido, 

após verificação bimestral, tal fato determinará o contingenciamento das despesas 

discricionárias, o que afeta diretamente os gastos sociais. 

Diante dessas prioridades, o financiamento do SUS, bem como o de toda 

seguridade social, tem se mantido nos baixos níveis já apresentados. Para uma 

política em construção, com objetivos tão ousados, como é a proposta do “campo”, o 

subfinanciamento é uma sentença de morte, decretada no seu nascimento. E isto é 

válido mesmo considerando que houve um aumento de recursos rubricados 

especificamente para a Renast; porém, ainda assim, não há como esta cumprir sua 

tarefa mediante um SUS subfinanciado e totalmente descaracterizado. Nestas 

condições, conforme observam Leão e Vasconcellos (2011), a Renast só poderia, 

mesmo, não enredar. 

Pensar na transversalização do “campo” coloca-se como algo cada vez mais 

distante. No caso da Atenção Básica – seguindo as orientações do Banco Mundial –, 

o que temos visto é uma configuração precária, incapaz de assumir tarefas 

sistêmicas para além de ofertar uma assistência pragmática e pouco resolutiva, 

salvo experiências pontuais. A média e a alta complexidade continuam 

sobrecarregadas, limitando-se a atuar sobre o processo de adoecimento, com pouca 

articulação com a Atenção Básica, quiçá com o “campo”, na sua constituição 

periférica. A “Saúde do Trabalhador” permanece invisível, e o cenário atual de 

financiamento da saúde não fornece expectativas de reversão do quadro. 

Outro aspecto que devemos considerar diz respeito à arrecadação dos 

recursos públicos por meio de uma tributação regressiva.  
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De acordo com Salvador (2012, p. 11): 

a) do montante de R$ 1,04 trilhão arrecadado [35,39% do PIB em 2009], a 
maior parte dos tributos tem como base de incidência o consumo, 
totalizando R$ 569,93 bilhões, equivalentes a 54,90% da arrecadação 
tributária das três esferas de governo; b) quando se agrega a tributação 
incidente sobre o consumo com aquelas imputadas sobre a renda dos 
trabalhadores, fica claro que o Estado brasileiro é financiado pelos 
trabalhadores assalariados e pelas classes de menor poder aquisitivo, que 
são responsáveis por 65,58% das receitas arrecadadas pela União, 
estados, Distrito Federal e municípios; c) quando se comparam os impostos 
e contribuições incidentes sobre os lucros dos bancos aos impostos e às 
contribuições calculadas sobre a renda dos trabalhadores, observa-se que 
enquanto as entidades financeiras pagaram R$ 22,64 bilhões em 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IPRJ), os trabalhadores pagaram quase cinco vezes mais 
tributos diretos que os bancos (R$ 110,86 bilhões). 
 

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), baseado em 

dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) da Universidade de 

São Paulo (USP), destaca que a carga tributária representa 48,8% da renda familiar 

mensal entre os que ganham até dois salários mínimos, contra 26,6% entre as 

famílias com renda mensal maior que trinta salários mínimos, comprovando o caráter 

regressivo da tributação (BRASIL, 2011). 

Assim, a população mais pobre é duplamente penalizada, porquanto é ela 

quem paga a maior parte dos recursos do fundo público (tributação regressiva); 

porém, na hora de receber de volta estes recursos, sob a forma de políticas sociais, 

acaba se deparando com serviços subfinanciados e de pouca qualidade. Ou seja, 

são os mais pobres os que pagam mais, recebem pouco e sustentam o 

enriquecimento dos rentistas da dívida pública. Já para os mais ricos isso vem sendo 

um instrumento estratégico, pois garante a dinâmica do capitalismo contemporâneo. 

Manter o SUS subfinanciado, portanto, mostra-se bastante funcional ao capital 

portador de juros. 

A financeirização sempre foi vital ao capitalismo, tendo atualmente obtido 

maior relevo. O fundo público é um componente estrutural do modo de produção 

capitalista que exerce função indispensável à rotação do capital, especialmente nos 

momentos de crise. Como muito bem assinala Behring (2012, p. 155), “uma 

condição decisiva para que o ciclo do capital ocorra como produção e reprodução é 

a de que exista a metamorfose permanente da forma capital-mercadoria em capital-

dinheiro, mediada pela produção e pela circulação como processos ininterruptos”. 

Este processo permanente/ininterrupto constitui a rotação do capital: 

Nela, o capital assume suas variadas formas – mercadorias, dinheiro, 
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capital variável, capital fixo, capital circulante –, no tempo e no espaço, na 
produção e na circulação. Trata-se de processos intimamente interligados e 
que expõem o conjunto do sistema a grandes abalos, porque é da natureza 
da produção capitalista não ter um fluxo “normal”. (BEHRING, 2012, p. 155). 
 

Este movimento do capital está sujeito a diversas interferências que alteram a 

sua velocidade. Uma contração do tempo de rotação pode fazer com que parte do 

valor-capital adiantado se torne supérfluo à reprodução social, o que resulta no 

surgimento de uma pletora de capital monetário. “Ou seja, há uma necessidade 

permanente do conjunto do sistema de capital-dinheiro, mas pode existir uma 

combinação de tempos de rotação que gera excesso de capital nessa forma” 

(BEHRING, 2012, p. 162-3), implicando superprodução e superacumulação51, e 

interrompendo a rotação. 

As crises de superprodução revelam uma “contradição” insolúvel do sistema 

do capital: como se produz no sentido da acumulação, mediante a intensa 

concorrência privada, produz-se anarquicamente, o que gera uma situação na qual o 

conjunto da produção ultrapassa as necessidades da esfera da circulação, sem que 

se realize a mais-valia cristalizada nas mercadorias. Ademais, “para produzir mais-

valia é necessário vender, e o poder de compra também é achatado, tendo em vista 

uma maior extração de mais-valia” (BEHRING, 2012, p. 172). Assim, acentuam-se as 

“contradições” entre produção e circulação, que resultam nas crises.  

Diante disso, “a questão central aqui é que, nesse movimento de perdas e 

ganhos, não existe uma tendência ao equilíbrio, e os capitalistas vão demandar 

sempre para sua gestão cotidiana do capital um capital adicional e líquido” 

(BEHRING, 2012, p. 163). Devido a esta necessidade, o crédito se torna 

indispensável, pois “se constitui em capital adicional a ser mobilizado para a gestão 

da escala da produção, para o adiantamento do capital variável, para a renovação 

do capital fixo, e um conjunto de outros procedimentos da reprodução ampliada do 

capital”. Ou ainda, em outra circunstância, “se constitui em tesouro, que pode se 

transformar em papéis e títulos individuais ou dos Estados, valorizando-se em torno 

da produção futura” (BEHRING, 2012, p. 165). 

Trata-se de mecanismos para garantir a continuidade da rotação do capital, 

cujo ponto de intervenção é a esfera da circulação, através de processos 

                                                
51   

O excesso de liquidez de capital monetário, a superacumulação, é expressão da estagnação 

de mercadorias. Superprodução e superacumulação são dois momentos de um mesmo processo. 
Mesmo quando a superacumulação é mais evidente, caracterizando a crise, ela tem por trás a 
superprodução, determinando-a. 
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especulativos que criam uma aparente autonomia desta esfera em face da 

produção, como se ela fosse capaz de gerar capital. Lembremos que Marx (1988a, 

1988b) decifra a origem da mais-valia e, portanto, do próprio capital, que só se faz 

na esfera da produção, apesar de não poder prescindir da esfera da circulação para 

a sua realização.  

Dessa maneira, o entesouramento, que permite a injeção de capital na 

rotação estagnada, consiste tão somente em mecanismos de transferência e captura 

de mais-valia já produzida. Entretanto, por se converter de peso morto em capital 

virtual, sendo capaz de produzir lucro e rendimento, é motivo para a falsa sensação 

de poder produtivo (de valor) na esfera da circulação. 

Para garantir a eficácia dessas estratégias, o capital demanda o suporte do 

Estado e cria condições para a sua rotação, inclusive através de mecanismos de 

extração de mais-valia, que deverá ser aglutinada sob a forma de fundo público, 

ficando disponível para a conversão em papéis e títulos. Conforme afirma Salvador 

(2012, p. 6), “isto [a continuidade da dinâmica capitalista] somente se torna possível 

apropriando parcelas crescentes da riqueza pública em geral, ou mais 

especificamente, os recursos públicos que tomam a forma estatal nas economias e 

sociedades capitalistas”. 

O fundo público consiste, portanto, em um “reservatório” de mais-valia à 

disposição do capital, mediante sua permanente necessidade de metamorfose, 

especialmente nas crises. Ou ainda, consiste na “causa contrariante da queda 

tendencial da taxa de lucros, tendência intermitente do capitalismo e que está na 

origem do advento das crises” (BEHRING, 2012, p. 155). 

Desse modo, pela sua função, o fundo público é portador de uma limitação 

intrínseca no que tange ao financiamento da saúde e das demais políticas sociais. É 

dele que saem os recursos para o financiamento destas políticas (que, lembremos, 

também contribuem para a reprodução do capital, ao transformarem o Estado em um 

comprador, sendo mais uma das formas de garantir a rotação e de lutar contra a 

superprodução), o que tem justificado a sua existência. Contudo, sua verdadeira 

razão de ser repousa nas necessidades de rotação do capital, em constante ameaça 

devido à queda tendencial da taxa de lucro. 

Isso significa que o fundo público se constitui, estruturalmente, numa arena de 

disputa entre políticas sociais e a dívida pública. Nos momentos de crise, ou em 

conjunturas de atraso e dependência econômica, esta concorrência resulta em 
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políticas sociais subfinanciadas, que penalizam os trabalhadores em vez de garantir 

o atendimento (parcial) de suas demandas. Ou seja, o financiamento das políticas 

sociais fica limitado pela função prioritária que o fundo público deve exercer. 

Ainda há outra questão fundamental: trata-se de um processo sustentado 

pelos trabalhadores produtivos, pois são eles, por meio da exploração que sofrem, 

os que produzem a mais-valia que se transforma em lucro, juros ou renda da terra 

(BEHRING, 2010). Sendo assim, independentemente de a tributação incidir sobre os 

mais pobres ou sobre os mais ricos (ser regressiva ou progressiva), são os 

trabalhadores que pagam pelo fundo público, já que toda riqueza social circulante, 

da qual o Estado extrai os impostos e tributos, advém da distribuição/repartição da 

mais-valia que eles produziram.  

Tal condição consubstancia uma “contradição” tipicamente capitalista na 

relação entre o fundo público e a saúde, o que pode ser “particularizado” entre a 

institucionalização do “campo” e a “questão”. Consoante já demonstramos, a saúde 

é um processo social, apesar de se manifestar biologicamente. Ela é resultado do 

modo como produzimos as relações sociais em determinado período histórico, ou 

seja, é fruto do processo de trabalho. No capitalismo, o processo de trabalho é 

voltado à produção de capital, por meio da exploração da classe trabalhadora, além 

de determinar uma vida social extremamente conturbada, marcada pela 

desigualdade social. Assim, a degradação da saúde ocorre tanto diretamente pelo 

processo de trabalho (atingindo a classe trabalhadora), quanto pelo rebaixamento 

das condições gerais de vida, alcançando vários grupos e classes sociais 

(LAURELL, 1982; SOUZA, 2012). 

A “questão” se constitui, então, como resultado do processo de trabalho tal 

como ocorre no capitalismo (diga-se, processo de produção e de acumulação). 

Degradar as condições de saúde corresponde, concomitantemente, a uma 

consequência e a um requisito da existência do próprio capital, uma vez que ele só é 

produzido mediante a exploração do trabalho, o que não se faz sem derramamento 

de suor e de sangue. Paralelamente, as ações e os serviços públicos que visam 

melhorar as condições de saúde são financiados através de recursos do fundo 

público; portanto, a institucionalização do “campo” está consignada ao fundo público. 

Estabelece-se a mencionada “contradição”: a produção de mais-valia cria as 

condições materiais para o financiamento das ações de “Saúde do Trabalhador”, ao 

mesmo tempo que degrada os trabalhadores. Ou seja, o mesmo processo (a 
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produção de mais-valia) que possibilita o financiamento do “campo” é também o 

responsável pela degradação da saúde dos trabalhadores, aquela que será o alvo 

de intervenção da própria Política de Saúde do Trabalhador.  

Estabelece-se um sisifismo, um ciclo no qual a “cura” e a “doença” se 

retroalimentam. Portanto, a relação entre fundo público e a “questão”, sob a égide do 

capital, possui limites e “contradições” ontologicamente intransponíveis, a não ser 

pela quebra radical da estrutura que a determina. A atual fase do capitalismo, com 

sua “acumulação flexível” e de direção neoliberal, eleva estes limites e 

“contradições” ao máximo, revelando a necessidade de se vislumbrar outro horizonte 

de enfrentamento da “questão”: o da emancipação humana. 

Vislumbrando o aqui e o agora, qualquer empecilho colocado ao avanço do 

neoliberalismo ou qualquer sucesso no que tange à institucionalização do “campo”, 

inclusive com o aumento do seu financiamento, não pode ser menosprezado. 

Portanto, é válido o esforço de detecção de problemas e a proposição de soluções 

nesta instância, por dentro do capitalismo. No entanto, precisamos verificar até que 

ponto estes avanços realmente afetam a estrutura do capital e quais as suas 

possibilidades atuais, em virtude da crise estrutural. 

 

 

6.2. “Saúde do Trabalhador”, crise estrutural e emancipação humana 

 

 

Já sabemos que o neoliberalismo é expressão da dinâmica genuína do modo 

de produção capitalista, que assume variadas formas ao longo do tempo. Portanto, a 

crítica não pode se restringir a ele enquanto meramente uma fase desfavorável que, 

caso fosse revertida, abriria o caminho para a adequada institucionalização do 

“campo”. A crítica deveria focar o modo de produção em si, tendo em vista o seu 

caráter mais geral, persistente ao longo de sua história, sem desconsiderar as 

“particularidades” da atualidade. O mesmo ocorre com a financeirização, uma vez 

que ela é componente inerente à dinâmica econômica deste modo de produção, 

tendo apenas assumido maior relevo na atual fase do capitalismo.  

Temos uma ideologia política – o neoliberalismo – que se articula com a 

esfera econômica, dando-lhe uma direção; e temos, também, um “fenômeno” 

consubstanciado na esfera da circulação – a financeirização. Juntos com a 
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reestruturação produtiva – responsável pelo estabelecimento do padrão de 

“acumulação flexível”, conforme foi visto no capítulo 2 desta tese –, caracterizam o 

capitalismo contemporâneo e engendram os atuais empecilhos para a 

institucionalização do “campo” e seu direcionamento consoante ao idealizado nos 

processos de luta, seja no caso latino-americano (com destaque para o Brasil), seja 

no caso italiano. 

Nesse cenário, a insuficiência do enfrentamento da “questão” via política 

institucional se torna evidente, não só pela ausência da efetivação de uma política 

afinada com o “campo”, mas, sobretudo, dado o agravamento da “questão”, 

constatado mediante a situação caótica da saúde dos trabalhadores 

contemporâneos. Ademais, devem ser consideradas as “diferenças” próprias ao 

contexto atual, que se expressam pela diversificação do adoecimento (manutenção 

de antigas patologias e emersão de novas, em sua relação com o trabalho), 

principalmente no que se refere ao desgaste mental (SELIGMANN-SILVA, 2011) e 

ao rebaixamento das condições gerais de vida, o que passou a ser ainda mais grave 

nos países periféricos, após a consolidação do neoliberalismo (SOUZA; SILVA; 

SILVA, 2013). 

Constatamos que, no caso brasileiro, esse reconhecimento do “campo” 

representa uma ousada tentativa de institucionalizar uma proposta contra-

hegemônica, mas numa conjuntura em que os espaços para os avanços parciais 

oriundos da arena pública estatal são cada vez menores. Quais as possibilidades de 

reverter esta conjuntura? Ela corresponde a mais um ciclo de crise do capitalismo e, 

portanto, será sucedida, brevemente, por um momento mais favorável econômica e 

politicamente? O que ela representa em face da natureza “contraditória” da estrutura 

deste modo de produção? Quais suas implicações para a “questão” e para o 

“campo”, considerando o plano ontológico? 

Resolver esses questionamentos nos remete à compreensão do processo 

basilar que demanda a consubstanciação dos “fenômenos” característicos do 

capitalismo contemporâneo, considerando a sua natureza e o seu alcance espaço-

temporal. Nesse prisma, deparamo-nos com um processo que tem demonstrado o 

esgotamento dos elementos estruturais mais essenciais do capitalismo, 

configurando um tipo de crise até então inédito, demandando uma série de 

respostas do próprio capital.  

Assim, inicialmente, devemos esclarecer que a reestruturação produtiva, a 
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financeirização e o neoliberalismo são respostas do capital a uma crise de 

comportamento distinto das tradicionais crises cíclicas, por conseguinte, com 

consequências também distintas (TEIXEIRA, 1998; ANTUNES, 2009). Surgem, 

então, novas perguntas: em que consiste esta crise inédita? Até que ponto as 

respostas do capital podem determinar a retomada de padrões econômicos 

anteriores? 

István Mészáros foi o autor que conseguiu decifrar, com maior precisão, a 

complexidade desta dinâmica, ao constatar o caráter estrutural, crônico, da crise por 

que passamos nos dias atuais. Para esse autor, a inexorável tendência de queda da 

taxa de lucro atinge um patamar no qual as velhas estratégias utilizadas para sua 

contenção se esgotam – até então, tais estratégias eram o padrão taylorista/fordista 

de produção e a configuração do Estado Bem-Estar Social em alguns países do 

centro capitalista, combinado com uma hierarquia internacional entre os Estados-

nação, constituída no pós-Segunda Guerra. Na verdade, essas estratégias, embora 

exitosas por algum tempo, retroalimentaram a referida tendência, revelando que 

apenas a tinham deslocado para mais adiante, contudo determinando um retorno 

avassalador (MÉSZÁROS, 2009). 

Antunes (2009) sintetiza esse cenário, chegando à conclusão de que a crise 

do taylorismo-fordismo constituiu uma expressão “fenomênica” da crise estrutural: 

De fato, a denominada crise do fordismo e do keynesianismo era a 
expressão fenomênica de um quadro crítico mais complexo. Ela exprimia 
em seu significado mais profundo, uma crise estrutural do capital, em que se 
destacava a tendência decrescente da taxa de lucro […] Com o 
desencadeamento de sua crise estrutural, começava também a desmoronar 
o mecanismo de “regulação” que vigorou, durante o pós-guerra, em vários 
países capitalistas avançados, especialmente da Europa. (ANTUNES, 2009, 
p. 33, grifos no original). 
 

Em suma, as estratégias que se mostravam exitosas durante os “anos 

dourados”, deparam-se com seus próprios limites estruturais, demandando novas 

respostas. A queda da taxa de lucro chega a um patamar em que as respostas 

dadas não conseguem restabelecer os momentos econômicos favoráveis, com as 

contenções de queda (ainda que fugazes), que se colocavam entre as crises 

cíclicas. No máximo, essas respostas conseguem tornar as “contradições” advindas 

dos defeitos estruturais minimamente administráveis, considerando a imediaticidade 

do tempo, mas com poucas perspectivas de recuperação das taxas de lucro obtidas 

outrora.  

De acordo com Mészáros: 
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[…] uma crise estrutural afeta a totalidade de um complexo social em todas 
as relações com suas partes constituintes ou subcomplexos, como também 
a outros aos quais é articulada. Diferentemente, uma crise não estrutural 
afeta apenas algumas partes do complexo em questão, e assim, não 
importa o grau de severidade em relação às partes afetadas, não pode pôr 
em risco a sobrevivência contínua da estrutura global. (MÉSZÁROS, 2009, 
p. 797). 
 

Na sequência, o autor sintetiza o caráter estrutural desta crise, destacando 

suas quatro caraterísticas mais elementares: 

(1) seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por 
exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo 
particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, 
com sua gama específica de habilidades e graus de produtividade etc.); 
(2) seu alcance é verdadeiramente global (no sentido mais literal e 
ameaçador do termo), em lugar de limitado a um conjunto particular de 
países (como foram todas as principais crises no passado); 
(3) sua escala de tempo é extensa, contínua, se preferir, permanente, em 
lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital; 
(4) em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e 
dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de 
rastejante, desde que acrescentemos a ressalva de que nem sequer as 
convulsões mais veementes ou violentas poderiam ser excluídas no que se 
refere ao futuro: a saber, quando a complexa maquinaria agora ativamente 
empenhada na “administração da crise” e no “deslocamento” mais ou 
menos temporário das crescentes contradições perder sua energia. 
(MÉSZÁROS, 2009, p. 796, grifos no original). 
 

Trata-se, portanto, de uma crise que afeta a “totalidade” do “complexo” social, 

derivada do esgotamento da dinâmica inerente ao modo de produção capitalista. 

Apesar de todas as estratégias do capital para o adiamento da crise estrutural e, 

posteriormente, para restabelecer as taxas de lucro dos “anos dourados”, ela vem se 

mostrando irreversível do ponto de vista universal, mesmo no centro do capitalismo 

– o que não impede melhoramentos pontuais de alguns setores econômicos, em 

alguns países, mas sempre abaixo do patamar dos “anos dourados”.   

Pelo seu “caráter universal”, a crise estrutural atinge todas as instâncias da 

reprodução do capital, extrapolando o âmbito econômico. É uma crise política, 

cultural, ética, científica etc. “Realmente, a crise estrutural do capital se revela como 

uma verdadeira crise de dominação em geral” (MÉSZÁROS, 2009, p. 800, grifos no 

original).  

O fato de vivenciarmos, hoje, momentos mais agudos, semelhantes às crises 

cíclicas anteriores à década de 1970, como a crise financeira de 2002 ou a crise 

originada a partir do desequilíbrio da economia estadunidense, em 2008, não 

significa a permanência do caráter cíclico. Apesar das semelhanças, deve-se 

considerar que entre estes momentos de agudização, não há os momentos de maior 
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estabilidade e retomada dos níveis anteriores da taxa de lucros. O que há, 

efetivamente, é uma contínua administração da instabilidade econômica e a 

acentuação do desmoronamento social, em todas as suas esferas. 

Nas palavras de Mészáros: 

O mais provável é, ao contrário, continuarmos afundando cada vez mais na 
crise estrutural, mesmo que ocorram alguns sucessos conjunturais, como 
aqueles resultantes de uma relativa “reversão positiva”, no devido tempo, de 
determinantes meramente cíclicos da crise atual do capital. (MÉSZÁROS, 
2009, p. 810, grifo no original). 
 

A atual fase do capitalismo representa, assim, o esgotamento de uma 

dinâmica “contraditória” que chegou aos seus limites estruturais. Como o capitalismo 

é um sistema “universal” – tendo o capital prevalecido mesmo em Estados-nação 

que supostamente implantaram o socialismo, como a União Soviética52 

(MÉSZÁROS, 2009) –, ainda mais considerando a estrutura internacional 

estabelecida com a sua mundialização, com o direcionamento dado pelo 

neoliberalismo, ao eliminar as fronteiras nacionais para a circulação do capital, a 

crise estrutural diminui, cada vez mais aceleradamente, os espaços para os avanços 

(parciais) conquistados anteriormente, evidenciando, hoje, a pouca “fertilidade” das 

reformas, assim como do aprimoramento das políticas sociais, da cidadania etc., 

mesmo na instância mais imediata de intervenção dos problemas sociais.  

Mesmo parciais, as conquistas no campo da educação, habitação, saúde etc. 

conseguiam abranger estratos de classe quase que inteiramente (em especial, a 

aristocracia operária) em determinados países, por algum tempo. Conjugados a um 

período de crescimento e/ou desenvolvimento econômico (entre as crises cíclicas), 

estes avanços sociais parciais geravam a sensação de estabilidade nacional, sendo 

                                                
52

  Para Mészáros (2009), as sociedades supostamente socialistas, que empreenderam 

revoluções políticas (como União Soviética, Cuba e China) não podem sequer ser consideradas 
países de “socialismo realmente existente”. O que experimentaram foi muito distinto do socialismo, 
pois não conseguiram desfazer a disjunção entre economia e política, persistindo um Estado 
autoritário, acima e à parte da sociedade civil e, principalmente, persistindo o capital, ainda que numa 
“sociedade pós-capitalista”. Como sabemos, o capital é anterior ao capitalismo e pode ser, também, 
posterior a uma revolução política que destitua o capitalismo. Estas experiências supostamente 
socialistas constituíram, na verdade, um sistema do capital pós-capitalista. Para o autor: “[...] as 
sociedades pós-revolucionárias que passam por uma transformação pela qual a arbitrária imposição 
de estados de emergência se torna sua característica 'normal', um aspecto mais ou menos 
permanente de seus intercâmbios socioeconômicos e políticos, realmente não têm futuro algum (e 
nenhuma possibilidade de sobrevivência em seu estado de animação suspensa) – como, por 
exemplo, na Rússia stalinista – por se terem permitido ser mais uma vez dominadas pela 
temporalidade decapitada do sistema do capital. Não podem ser consideradas sequer 'sociedades de 
socialismo viável' – muito menos 'sociedades de socialismo realmente existente' – porque o único 
'futuro' compatível com sua temporalidade decapitada é a temporalidade restauradora do capital, 
tendente a construir um 'futuro' como uma espécie de versão do status quo ante (ou seja, 
'comercialização' e 'privatização' capitalista)”. (MÉSZÁROS, 2009, p. 141, nota 10, grifos no original). 
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capazes de deslocar as “contradições” capitalistas no tempo (adiando-as) ou no 

espaço (acentuando-as nos países de posição desfavorecida na ordem mundial). 

Contudo, esta instância de intervenção social, cada vez mais, mostra-se incapaz de 

configurar um contexto favorável minimamente confiável, que garanta melhorias 

substanciais, mesmo que em regiões muito específicas e/ou para estratos de classe. 

Ainda segundo Mészáros:  

No passado, as conquistas defensivas sempre estiveram estreitamente 
ligadas às fases de expansão do sistema do capital. Eram retiradas da 
margem de concessões de que dispunha o sistema, e que também podiam 
ser positivamente transformadas em vantagens para si próprio. Mesmo sob 
as mais favoráveis circunstâncias, elas não poderiam trazer a prometida 
realização “gradual” do socialismo. Devido à sua natureza, eram apenas 
concessões conjunturais realizadas sob condições favoráveis ao próprio 
capital e somente na qualidade de “glória reflexa” eram proveitosas também 
para o trabalho. [...] Sob as atuais condições, não apenas novos ganhos 
defensivos do trabalho estão fora de questão, como muitas das concessões 
do passado devem ser gradualmente extorquidas, dependendo este 
gradualismo apenas do potencial impacto desestabilizador na continuidade 
da autorreprodução do capital no caso de muitas serem retomadas num 
pequeno intervalo de tempo. É isto o que torna moderada a tendência à 
equalização da taxa diferencial de exploração nos países de capitalismo 
avançado, ao menos enquanto o capital social total dos países envolvidos 
tiver fôlego para compensar essas concessões por meio da dominação 
neocolonial sobre áreas do planeta que oferecem ao “capital metropolitano” 
graças à margem mais elevada de exploração praticável, uma margem de 
lucro bem mais alta. (MÉSZÁROS, 2009, p. 844, grifos no original) 
 

Chega-se a um estádio no qual a taxa de lucro não é mais suficiente para 

reinvestir no desenvolvimento dos meios de produção e, ao mesmo tempo, garantir 

melhorias sociais parciais. Não à toa, o neoliberalismo emerge para consubstanciar 

um direcionamento político que garanta investimentos na esfera econômica, 

sacrificando a esfera social.  

Lessa contribui para esclarecer esta argumentação de Mészáros: 

Com a crise que se abriu nos anos de 1970, os períodos de expansão 
econômica que intermediavam as crises cíclicas não mais ocorrerão. O 
capital em crise estrutural necessita retirar cada átomo de mais-valia que 
conseguir de todos os cantos do planeta, a qualquer custo. Das 
privatizações ao trabalho doméstico, do tráfico de mulheres ao trabalho 
escravo, das guerras ao meio ambiente, do corpo humano ao planeta, nada 
escapa à sanha do capital. Não há mais espaço para que uma revolução, 
em qualquer país, possa resolver – mesmo que apenas em escala nacional 
– os problemas do desemprego, do desequilíbrio ecológico, da violência 
urbana, dos inúmeros “sem” (tetos, comida, terra, família, educação, 
assistência médica, segurança pessoal, empregos, saneamento urbano, 
transportes públicos etc. etc.). […] Já não se pode mais contar com uma 
vitória dos revolucionários que seja canalizada para uma alternativa 
nacional (vale dizer, do capital) de desenvolvimento das forças produtivas; 
nem é possível contar com um capital capaz de gerar melhores condições 
de vida e trabalho sequer para porções menores dos operários e 
trabalhadores. Isso é a crise estrutural. (LESSA, 2014, p. 24-4). 
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Diante desta limitação, decifra-se o sistema de “causalidades” da 

descaracterização e isolamento que o “campo” sofre no SUS, mas também de todo o 

contexto desfavorável para as políticas sociais em geral. A proposta brasileira do 

“campo” vem à tona num momento em que a alternativa nacional de 

desenvolvimento das forças produtivas conjugada à produção de melhores 

condições de vida para parcelas da classe trabalhadora já não é mais possível. 

Diríamos que se trata de uma limitação de caráter ontológico, no interior do 

capitalismo, que se aplica ao conjunto das experiências de “Saúde do Trabalhador”.  

Observemos o caso italiano, no qual a Reforma Sanitária também tomou um 

rumo arredio ao “campo”. Berlinguer (1988), com clareza, aponta a “contradição” 

entre a proposta do “campo”, expressa no processo da Reforma Sanitária italiana, e 

a possibilidade de o capitalismo assimilá-la.  

Para o autor, os empecilhos à Reforma Sanitária  

[…] derivam, sobretudo, das incongruências entre uma reforma baseada em 
princípios socialistas, mesmo que expressos em formas contraditórias, e 
uma sociedade que mantém as características essenciais do capitalismo, 
em muitos casos acentuando-lhe os defeitos. (BERLINGUER, 1988, p. 6, 
grifos no original). 
 

Sobre a acentuação dos defeitos capitalistas, Berlinguer observa, 

sobremaneira, a insuficiência de recursos para transformar setores e efetivar ações 

condizentes com a proposta original. Ou seja, “justamente no período em que a 

reforma sanitária estava para ser encaminhada, as restrições [econômicas] atingiram 

aqueles setores que a reforma deveria expandir” (1988, p. 33). As semelhanças com 

o caso brasileiro são evidentes, e assim como aqui, na Itália as respostas do capital 

à crise estrutural foram minando o potencial do “campo” para atender às demandas 

sociais advindas da “questão”. 

No caso brasileiro, a inefetividade do “campo” se faz mais evidente devido à 

natureza mais severa que a “questão social” assume na periferia do capitalismo. 

Contraditoriamente, a experiência com maior potencial para a institucionalização do 

“campo” se depara com os maiores obstáculos, assim como emerge numa 

conjuntura que converte a sua potencialidade de sucesso em ocaso. 

A pouca margem de atuação que resta nesta instância de intervenção 

consiste em experiências isoladas, de pouco alcance, entre as quais podemos incluir 

a “vigilância do gesto” citada alhures. São ações pontuais que conseguem algum 

êxito em casos “singulares”, mas que se apresentam como exceção da regra. Assim, 
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a construção de uma política de enfrentamento da “questão”, ou qualquer outra 

política social, constitui, atualmente, uma alternativa limitada à resolução de 

problemas/demandas pontuais, localizados no aqui e agora, não conseguindo mais, 

sequer, voltar-se às demandas sociais institucionalizadas. 

Isto não quer dizer que não haja nada a fazer e que estejamos condenados à 

autodestruição. Com a impossibilidade da alternativa de avanços parciais via esfera 

político-institucional, a formulação de Rosa Luxemburgo sobre as possibilidades 

existentes se torna ainda mais peremptória: “socialismo ou barbárie” – essas são as 

duas alternativas possíveis diante do esgotamento estrutural do capitalismo. Persistir 

acreditando no caminho das reformas nacionais, conferindo-lhe prioridade em 

detrimento da via revolucionária, fará a barbárie se consumar. É preciso colocar o 

horizonte de uma revolução internacional como prioridade sobre qualquer alternativa 

de enfrentamento das “contradições” capitalistas, mesmo que, paralelamente, não se 

abandone a luta pela resolução de casos pontuais na instância imediata. 

Há de se ressaltar que a alternativa pelas reformas – a tentativa de se 

alcançar o socialismo pelo aprofundamento do Estado democrático – possui uma 

limitação imanente ante o capital, conforme já pontuamos ao longo desta tese. O 

Estado possui caráter classista, tem sua existência hipotecada à exploração do 

homem pelo homem e, portanto, não pode ser ele o terreno do qual brotará a 

superação do capital. A partir da crise estrutural, este caráter se torna ainda mais 

explícito – bem como a impossibilidade de as reformas garantirem políticas sociais 

favoráveis, em alguma medida, aos trabalhadores – e, acima de tudo, a necessidade 

da revolução se mostra ainda mais urgente. 

Ontologicamente, podemos afirmar que o enfrentamento da “questão” via 

políticas sociais, no máximo, atinge elementos da esfera “fenomênica”, deixando sua 

“essência” intacta, até mesmo porque eliminar a “questão” pela raiz requer destruir a 

“estrutura originária” do próprio Estado. Ou ainda, enfrentam-se “particularidades” da 

“questão”, casos pontuais, “singulares”, até porque sua apreensão, mediante o tipo 

de conhecimento que tem sustentado as estratégias de enfrentamento, é parcial. 

Destarte, sua “universalidade” é ignorada, sendo substituída por prioridades 

imediatas, do aqui e agora. Não à toa, a crítica e o combate ao capitalismo, por parte 

considerável da esquerda (inclusive com reverberações nos textos das CNST, como 

vimos), atualmente, é direcionada ao neoliberalismo, e não ao sistema do capital 

como um todo. Embora tal combate não seja desprezível, ele substitui a 
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“universalidade” pela sua expressão “particular” e/ou “singular”; o mesmo ocorre 

quando se trata de enfrentar a “questão” por dentro do Estado. 

Há uma limitação analítica, acompanhada de limitação interventiva, porque a 

institucionalização daquela proposta contra-hegemônica presente nas origens do 

“campo” impele seus integrantes e o próprio “campo” a adotarem os parâmetros das 

arenas que adentra, descaracterizando a própria proposta. Como campo científico, 

ele não apreende a “totalidade” da “questão”; como campo de política social pública, 

não consegue romper os limites do Estado burguês, rebaixando seu horizonte à 

esfera mais imediata, às “particularidades” da “questão”, mas deixando sua 

“essência” reproduzir-se em face da reprodução do próprio capital. Por isso é tão 

importante realizar a crítica sob outros parâmetros, saindo do universo dos campos 

da ciência vigente (realizando a crítica ontológica), assim como transpor os limites 

das instituições formais do capital. 

A única alternativa plausível diante da atual crise é destruir o capital através 

de uma revolução que transcenda as fronteiras limítrofes da esfera política, ainda 

que não se possa prescindir de transformá-la, também. Trata-se da polêmica entre 

reforma e revolução, caminhos possíveis para se chegar ao socialismo – polêmica 

esta emblematicamente representada no debate entre Rosa Luxemburgo e Eduard 

Bernstein. Luxemburgo (1986, p. 8) se contrapõe a Bernstein, por este considerar 

“em resumo, os sindicatos, as reformas sociais e a democratização política do 

Estado os meios para realizar progressivamente o socialismo”.  

Opondo-se a essa ideia, a autora afirma que:  

[…] É uma verdade insofismável que, na táctica atual da social-democracia, 
a consciência do objetivo – a conquista do poder político – e o esforço para 
atongi-lo precedem e orientam toda a luta sindical e o movimento para as 
reformas. Mas se a separam dessa prévia orientação do movimento e se 
fazem da reforma social um objetivo autônomo, não conduzirá à realização 
do objetivo final. […] O resultado imediato e mais provável é uma mudança 
de tática visando obter, por todos os meios, os resultados práticos da luta, 
quer dizer, as reformas sociais. A consciência de classe irreconciliável só 
tem sentido quando se lhe propõe a tomada do poder; se pretendem 
unicamente os objetivos práticos imediatos, o que se está realmente a 
praticar é a sua obstrução. Rapidamente se adota uma “política de 
compensação” – leia-se uma “política de mistificação” – e uma atitude 
prudentemente diplomática.  Mas o movimento não pode ser entravado por 
muito tempo. Qualquer que seja a táctica utilizada, e porque as reformas 
sociais são e continuarão a ser, em regime capitalista, nozes ocas, a etapa 
seguinte será, muito logicamente, a desilusão […] O socialismo não sucede 
automaticamente e em todas as circunstâncias da luta cotidiana da classe 
operária. Surgirá da agudização das contradições internas da economia 
capitalista e da consciencialização da classe operária, que compreenderá a 
necessidade de destruí-las por intermédio de uma revolução social. 
(LUXEMBURGO, 1986, p. 14-5). 



200 
 

 

 

Por tais razões, historicamente, a luta nesta instância tem mistificado os 

objetivos da classe trabalhadora, direcionando-os, de forma unidirecional, à 

conquista de melhores salários, direitos trabalhistas e sociais em geral (no caso da 

“questão”, a conquista de adicionais de insalubridade/periculosidade, de atendimento 

de saúde ou, na melhor das hipóteses, de uma política social capaz de minorar 

alguns dos efeitos da “questão”). Ao se colocar o centro da luta nesta instância, o 

movimento operário faz das reformas um processo autônomo, capaz de destruir o 

capitalismo. Porém, quando se depara com a impossibilidade (por este caminho), 

altera sua tática e coloca a prioridade nas conquistas práticas do aqui e agora, o que 

apenas legitima o processo de valorização, o trabalho assalariado e, portanto, sua 

exploração. 

As reformas políticas se limitam ao espectro do que podemos chamar de 

emancipação política, incapaz de ultrapassar as fronteiras do capitalismo (limita-se, 

pois, à esfera dos efeitos “fenomênicos” do modo de produção, nas suas 

“particularidades”, perdendo de vista sua “essência”, constituída na sua 

“universalidade”). O jovem Marx, ainda em 1844, já distinguia este tipo de 

emancipação daquela que pode ser alcançada por meio de uma revolução social. 

Em Para a Questão Judaica, ele desenvolve uma crítica à concepção de Bruno 

Bauer (hegeliano de esquerda, do século XIX) a respeito da emancipação do povo 

judeu. Para Bauer, o problema das limitações sociais impostas ao povo judeu seria 

resolvido quando o Estado se emancipasse da religião e se tornasse laico.   

Marx (2009a, p. 47-8, grifos no original) afirma: 

A emancipação política do judeu, do cristão (em geral, do homem religioso) 
é a emancipação do Estado relativamente ao judaísmo, ao cristianismo (em 
geral, à religião). O Estado – na sua forma, no modo peculiar à sua 
essência, como Estado – emancipa-se da religião na medida em que se 
emancipa da religião de Estado, i. e., na medida em que o Estado, como 
Estado, não reconhece nenhuma religião, na medida em que o Estado se 
confessa, antes, como Estado. A emancipação política relativamente à 
religião não é a emancipação consumada, a [emancipação] desprovida de 
contradição, relativamente à religião, porque a emancipação política não é o 
modo consumado, o [modo] desprovido de contradição, da emancipação 
humana. 
 

A emancipação do Estado em face da religião não significa a emancipação da 

humanidade da religião. De forma análoga, Marx (2009a) demonstra que se pode 

atingir a igualdade jurídica perante o Estado sem, necessariamente, atingir a 

igualdade social. A emancipação política representaria um tipo de liberdade parcial 
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que coloca os homens formalmente iguais na esfera jurídica, sem alterar em nada o 

fato de a maioria deles estar sob a “escravidão” do trabalho assalariado. Trata-se de 

uma liberdade passível de assimilação pelo capital, pois em nada ameaça a falta de 

liberdade econômica, porquanto, por mais direitos sociais se adquira, por mais 

ampla que seja a liberdade política, por mais democrático que seja o Estado, não 

inviabiliza a condição de o cidadão ser, ao mesmo tempo, um trabalhador 

assalariado (explorado)53. 

Tonet (2007, p. 62-3) esclarece: 

Para Marx, o ato fundante da sociabilidade capitalista é o ato de compra-e-
venda [sic] de força de trabalho. Este ato é, necessariamente, gerador de 
desigualdades sociais e de uma relação de subordinação do trabalho ao 
capital. Mas, para que este ato fundante e a sociabilidade que se constrói a 
partir dele possam realizar-se, é necessário que existam indivíduos, no 
sentido de pessoas livres e autônomas. Isto significa indivíduos livres, iguais 
e proprietários. Note-se, porém, que os indivíduos não comparecem como 
homens integrais, mas apenas como contratantes. […] O que temos, então, 
é que a desigualdade de raiz (economia) se inverte em uma forma de 
igualdade, de liberdade e de propriedade. Há, portanto, uma articulação 
férrea […] entre matriz econômica (o capital) e a forma jurídico-política 
(emancipação política; democracia e cidadania). Por isso mesmo, cidadão 
é, por sua natureza, sempre homem parcial. O homem em sua plenitude 
está necessariamente para além da cidadania. […] por mais plena que seja 
a cidadania, ela jamais pode desdobrar o perímetro da sociabilidade regida 
pelo capital. Isto é muito claramente expresso pelo fato de que o indivíduo 
pode, perfeitamente, ser cidadão sem deixar de ser trabalhador assalariado, 
ou seja, sem deixar de ser explorado. 
 

A emancipação política (incluam-se aí a democracia e a cidadania) é sempre 

parcial; pode libertar o homem de desigualdades formais, como foi no caso da 

passagem do feudalismo para o capitalismo, com o fim da relação de vassalagem, 

mas convive sem maiores problemas com a sujeição humana ao capital.  

Para Marx (2009a, p. 71-2, grifos no original), portanto, 

Toda a emancipação política é a redução do homem, por um lado, a 
membro da sociedade civil, a indivíduo egoísta independente; por outro, a 
cidadão, a pessoa moral. Só quando o homem individual retoma em si o 
cidadão abstrato e, como homem individual – na sua vida empírica, no seu 
trabalho individual, nas suas relações individuais –, se tornou ser genérico; 
só quando o homem reconheceu e organizou nas suas forces propes 
[forças próprias] como forças sociais e, portanto, não separa mais de si a 
força social na figura de força política – [e] só então [que] está consumada a 
emancipação humana. 
 

Nestas condições, a ideia de acumular forças com reformas sociais rumo ao 

socialismo, ou a ideia de uma revolução política restrita à tomada do poder do 
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  Sobre isso, o leitor pode voltar ao capítulo primeiro, quando demonstramos, a partir de Marx, 
que a extração da mais-valia é a razão de ser do capitalismo e, portanto, a acumulação, o 
pauperismo e a desigualdade social são elementos estruturais, imanentes, desse modo de produção. 
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Estado (sem retirar o capital do seu domínio material), é incapaz de conduzir a 

humanidade a uma liberdade plena54: 

[…] a estratégia de radicalizar a emancipação política, de radicalizar a 
cidadania e o Estado “político” como mediação para se chegar à 
emancipação humana tem conduzido, nas últimas décadas, ao 
estreitamento do horizonte de luta às esferas institucionais e parlamentares, 
com todas as conseqüências que estamos colhendo no presente. Entre 
elas, o fato de que, em um momento de crise estrutural do capital, os 
“emancipadores humanos” não conseguem encontrar outra alternativa 
política senão, entra ano e sai ano, optar pelo “menos pior”. De “menos pior” 
a “menos pior” vamos do desastre à tragédia – e deixamos de alargar os 
horizontes do possível. Afinal, não seria esta a tarefa dos revolucionários: 
alargar as fronteiras do possível? Qual pode ser o horizonte histórico de 
uma estratégia centrada no Estado “político” – aquele que “pressupõe” a 
propriedade privada burguesa – para se superar a propriedade privada, 
senão a manutenção “do contexto do mundo atual” (Marx, 1969:28) 
(LESSA, 2007a, p. 50). 
 

A provocação de Lessa é pertinente no sentido de nos fazer refletir sobre a 

necessidade urgente de “alargar as fronteiras do possível” e redirecionar a luta 

contra o capital, com novas estratégias, haja vista o fracasso das até então 

utilizadas. Para além da liberdade formal possível na esfera política, devemos 

almejar a emancipação humana perante o capital. Isso não significa que a luta 

política, por dentro do Estado, deva ser ignorada.  

Como afirma Mészáros,  

[…] a radical transcendência do Estado é um lado da moeda, representando 
os horizontes finais de toda estratégia socialista. Como tal, deve ser 
complementada pelo outro lado, a saber, pelo projeto de mediações 
concretas pelas quais a estratégia final pode ser progressivamente 
traduzida em realidade. A questão é, portanto, como reconhecer, por um 
lado, as demandas da temporalidade imediata sem ser por elas aprisionado; 
e, por outro lado, como permanecer firmemente orientado para as 
perspectivas históricas últimas do projeto marxiano sem se afastar das 
determinações candentes do presente imediato. (Mészáros, 2009, p. 57, 
grifos no original). 
 

Trata-se, por conseguinte, de persistir lutando na esfera política pela 

ampliação dos direitos e das políticas, por conquistas de espaços no interior do 

Estado, pela sua democratização etc., mas de modo que a primazia seja a luta pela 

emancipação humana, o que requer empreender um esforço prioritário por fora das 

(e contra as) instituições e instâncias burguesas. 

                                                
54

  “Deste modo, por liberdade plena não entendemos liberdade absoluta, perfeita, 
definitivamente acabada, o que seria contraditório com a própria definição de ser social como um 
processo interminável de autoconstrução; muito menos a liberdade irrestrita do indivíduo visto como 
eixo da sociedade. Se por liberdade entendemos essencialmente autodeterminação, então liberdade 
plena significa aquela forma de liberdade – o grau máximo de liberdade possível para o homem – que 
o indivíduo tem como integrante de uma comunidade real, cujo fundamento é necessariamente o 
trabalho associado.” (TONET, 2007, p. 65). 
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As possibilidades de enfrentamento da “questão”, portanto, assumirão outra 

dimensão quando o horizonte da emancipação humana for prioritário em relação à 

instância mais imediata de lutas. Devemos nos manter firmes nesta última, 

sobretudo num país de capitalismo retardatário, como o Brasil (no qual nem sequer 

se tem a emancipação política completa), no qual podemos avançar politicamente na 

garantia de alguns direitos, sobretudo com as políticas sociais. Porém, devemos ter 

a plena consciência de que a ampliação destes direitos e políticas, logo, a ampliação 

da institucionalização do “campo”, depara-se hoje, em face da crise estrutural, com 

um espaço cada vez mais limitado. E, para o caso brasileiro, isso se torna ainda 

mais difícil, haja vista o mecanismo neocolonial dos países avançados para manter o 

padrão social de seus trabalhadores à base da subordinação e exploração 

internacional dos países atrasados. 

Se antes, no entremeio das crises cíclicas, poder-se-iam conseguir avanços 

parciais no que tange à garantia, por exemplo, de um padrão de saúde nacional (ou, 

ao menos, para a aristocracia operária nacional), hoje estes avanços se converteram 

em experiências pontuais (a “vigilância do gesto”) de alcance ainda mais limitado, 

mas que, ainda assim, precisam ser defendidos. Entretanto, qualquer esforço 

empreendido nessa instância deve ter em conta a luta pela emancipação humana.  

Sabemos que não há possibilidade de se chegar à emancipação humana pela 

radicalização das reformas. Logo, mesmo que continuemos a empreender algum 

esforço no aprimoramento dos avanços possíveis no âmbito da emancipação política 

(para nosso caso, isso significa, por exemplo, efetivar a implementação da PNSTT; 

expandir as ações de Visat, levando em conta o “saber operário” e tornando-a 

transversal em todos os níveis de complexidade do SUS; aumentar o percentual da 

Receita Corrente Bruta (RCB) destinado ao financiamento do SUS; fortalecer a 

organização política dos trabalhadores de modo que a problematização e a 

articulação das lutas específicas com a luta geral seja possível etc.), este deve estar 

estrategicamente subordinado à luta pela emancipação humana, colocando em 

xeque o antagonismo entre capital e trabalho, isto é, colocando em xeque a 

propriedade privada dos meios de produção. 

Assim, reconhecemos a contribuição do “campo” no enfrentamento da 

“questão”, mas constatamos seus limites para avançar tanto cientificamente (vide 

capítulo 4 desta tese) quanto politicamente. Sua maior contribuição consiste, na 

verdade, em fazer transparecer seus limites, porquanto almeja o enfrentamento de 
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uma “questão” cujas origens são as mesmas que garantem a sua existência como 

“campo”. Estes limites, diante do estádio histórico de desenvolvimento do 

capitalismo, sobressaem cada vez mais em relação às possibilidades de avanço na 

instância mais conjuntural. Em outras palavras, a construção (científica e político-

institucional) do “campo” possui um potencial inegável para enfrentar a “questão”; 

porém este potencial é cada vez menor devido à crise estrutural do capital. Torna-se 

imperativo dar um salto dialético para outra perspectiva de enfrentamento, sem 

negar as contribuições do “campo”, mas libertando-as dos limites que lhe são 

impostos.  

É preciso fazer a “viagem” para além dos limites de um campo científico e de 

uma arena político-institucional. Ou seja, é preciso fazer a “viagem” de ruptura com a 

ciência vigente, resgatando as problematizações que as correntes contra-

hegemônicas desenvolveram (como no caso do “campo”), mas reformulando-as na 

perspectiva da “totalidade”. Isso em paralelo com a efetivação de uma prática de 

lutas para além da arena estatal, que se volte contra a exploração dos 

trabalhadores, atingindo o capitalismo nas suas bases. Mais do que radicalizar a 

“construção do campo”, precisamos desconstruí-lo, libertar suas contribuições 

teórico-metodológicas e político-institucionais, para que, a partir delas, possamos 

construir estratégias realmente direcionadas ao enfrentamento da “questão”, na sua 

“essência”. 

Desconstruí-lo no sentido, portanto, de ultrapassar os limites que qualquer 

campo possui, o que não implica negá-lo em absoluto, senão apenas do ponto de 

vista dialético. Ou seja, negar a possibilidade de destruição do capital pelo 

aprimoramento do “campo” enquanto tal, uma vez que a razão de ser deste está 

consignada ao próprio capitalismo, e isso sem desprezar as problematizações que 

ele foi capaz de produzir, incorporando-as dialeticamente (por conseguinte, com 

continuidades e rupturas) em outra perspectiva científica (aquela a favor dos 

trabalhadores – a perspectiva da ontologia marxiana) e em outra dinâmica de luta 

política (para além dos limites do Estado), pela emancipação humana. 

Como, então, lutar pela emancipação humana? Esta é uma pergunta para a 

qual ainda devemos construir uma resposta. Não poderemos prever a história, mas 

podemos analisar experiências pregressas e identificar tendências. Portanto, embora 

não tenhamos uma resposta acabada, podemos vislumbrar possibilidades. Decerto 

que as estratégias de lutas empreendidas até aqui, como afirma Mészáros (2009), 
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desde as experiências social-democratas até as supostamente socialistas, não 

foram exitosas em combater as “contradições” capitalistas e, o que é ainda pior, 

contribuíram para a sua reprodução. Portanto, precisamos construir outra estratégia 

que não repita os equívocos passados e que seja capaz de abalar o capital em sua 

estrutura, o que significaria, para nosso objeto de estudo, em específico, intervir na 

raiz, na “essência” da “questão”, considerando sua “universalidade”. 

Partindo do ponto do qual foi possível avançar no interior do “campo”, temos 

convicção de que é necessária uma ruptura científica (outra orientação teórico-

metodológica, implicando outra postura técnico-profissional) conjugada a outra 

dinâmica de lutas. Para este propósito, algumas premissas do “campo” possuem 

potencial para serem incorporadas no processo de auto-organização dos 

trabalhadores, mas que nas atuais circunstâncias são incapazes de se efetivar 

plenamente. Primeiro, devido à limitação teórico-metodológica do próprio “campo”, 

enquanto espaço de confinamento de conhecimento, impossibilitado de apreender a 

“questão” na sua “totalidade”, haja vista a heterogeneidade desta, o que requer 

conhecimentos espalhados em diversos campos e que, para além de serem 

reunidos (ainda que de forma transversal), precisariam ser reformulados sobre 

outras bases. Segundo, porque a estrutura política capitalista só é capaz de 

institucionalizar as demandas assimiláveis pela sua dinâmica de 

produção/reprodução.  

Com efeito, a fragmentação crônica da estrutura política se repõe a cada 

tentativa de construir redes e integrar serviços e ações, como é notório na história do 

“campo” no Brasil. Estas tentativas de integração, assim como a 

transdisciplinaridade, podem até trazer benefícios pontuais à instância do aqui e 

agora, mas são insuficientes para inaugurar uma forma de enfrentamento da 

“questão” que articule, dialeticamente, as “particularidades” brasileiras com a 

“universalidade” histórico-social do capitalismo.  

Oliveira e Vasconcellos (1992, p. 154) esclarecem que: 

A efetivação da proposta de integração é importante como estratégia de 
mudança na abordagem da questão, servindo para atenuar as dificuldades 
existentes, mas não para resolvê-las em definitivo. Isto porque a integração 
institucional, mesmo levada a pleno êxito, não representa o novo para o 
setor. Utilizando-nos de uma metáfora, poderemos dizer que a proposta de 
integração é como confeccionar uma roupa nova com velhos retalhos, uma 
vez que a sua efetivação pura e simples termina por reunir instituições que 
trazem, na sua prática e no corporativismo de seus quadros, vícios 
estruturais gravíssimos, resultantes de uma política historicamente 
ineficiente para a área. 
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Assim, como já apontava Berlinguer (1983), a efetivação plena dos princípios 

do “campo” (originados com o MOI) fica obstaculizada pelo próprio capitalismo (e 

sua estrutura política). A superação do atual modo de produção é condição sine qua 

non para a efetivação da proposta do “campo” (reformulada segundo a “totalidade”). 

Portanto, haverá continuidades (sempre no sentido dialético) entre a proposta do 

“campo” e aquela proposta radicalmente revolucionária, direcionada à emancipação 

humana. Precisamos, então, descobrir que continuidades serão estas; quais aquelas 

possíveis de abalar profundamente o capital e, consequentemente, a “questão”; e 

quais aquelas plausíveis para a transição socialista. 

A questão da transição assume relevo no que tange às continuidades entre as 

propostas contra-hegemônicas de hoje e aquelas que poderão se efetivar numa 

sociedade emancipada.  

Para Marx e Engels (2010, p. 66-7),  

O proletariado utilizará seu domínio político para arrancar pouco a pouco 
todo o capital à burguesia para centralizar todos os instrumentos de 
produção nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado como 
classe dominante […] Quando as diferenças de classe desaparecem no 
curso do desenvolvimento e toda a produção concentrar-se nas mãos dos 
indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. 
 

Constata-se que a transição dar-se-á por meio da auto-organização política 

da classe trabalhadora, constituindo uma forma de Estado (a seu favor) capaz de 

fenecer e sucumbir junto com as classes sociais e, portanto, com o capital. Assim, na 

transição, teremos as possibilidades de efetivar aquelas propostas contra-

hegemômicas capazes de melhorar a vida dos trabalhadores, atendendo às suas 

demandas e criando as condições objetivas para se alcançar o comunismo. 

Acreditamos que, no socialismo (transição ao comunismo), presenciaremos a quebra 

dos limites que impedem o pleno desenvolvimento de algumas premissas do 

“campo”, possibilitando o “fenecimento” da “questão” e tornando o próprio “campo” 

desnecessário. Uma vez que a “estrutura originária” da “questão” está consignada 

ao trabalho abstrato, ao se consubstanciar o trabalho associado55 e ao se construir 

                                                
55

  “Para evitar mal-entendidos, deixemos claro que trabalho associado não é simplesmente o 
trabalho em cooperativas. Ele consiste naquele tipo de relações que os homens estabelecem entre si 
na produção econômica e nas quais eles põem em comum as suas forças individuais e mantêm o 
controle consciente do processo na sua integralidade, ou seja, na produção, na distribuição e no 
consumo. Por isso mesmo, dele estão ausentes tanto a sujeição dos homens à natureza, quanto a 
exploração e a sujeição dos homens uns aos outros. O trabalho associado, por sua vez, implica, em 
determinação recíproca, um grau muito elevado de desenvolvimento das forças produtivas, capaz de 
permitir a produção abundante da riqueza e uma grande diminuição do tempo de trabalho, 



207 
 

 

uma sociedade verdadeiramente comunista, teremos eliminado a “questão” e 

superado a oposição entre trabalho e saúde56. 

Para identificarmos quais premissas do “campo” são passíveis de 

incorporação dialética no socialismo, precisamos compreender quais as tendências 

do processo de transição em face da história. Aqui nos reportamos novamente a 

Mészáros (2009), quando problematiza a transição a partir do contexto da crise 

estrutural: 

A crítica necessária do poder do Estado, com o objetivo de reduzi-lo e ao 
final superá-lo, só tem sentido se for praticamente implementado, em seu 
ambiente sociometabólico/material-reprodutivo. Pois o “fenecimento” do 
Estado implica não apenas o “fenecimento” do capital (como o controlador 
objetivado e reificado da ordem social-reprodutiva), mas também a 
autotranscendência do trabalho da condição de subordinado aos 
imperativos materiais do capital imposta pelo sistema prevalecente da 
divisão estrutural/hierárquica de trabalho e poder estatal. Isto é possível 
apenas se todas as funções de controle do sociometabolismo – que sob 
todas as formas de dominação do capital devem estar investidas na 
estrutura de comando material e política de um poder de tomada de decisão 
alienado – forem progressivamente apropriadas e positivamente exercidas 
pelos produtores associados. Nesse sentido, o afastamento estrutural 
objetivo das personificações do capital (em vez do político-jurídico 
insustentável por si mesmo) por meio de um sistema de autoadministração 
genuíno é a chave para a reconstrução bem-sucedida das estruturas 
herdadas. (Mészáros, 2009, p. 602, grifos no original). 
 

O “fenecimento” do Estado está organicamente associado ao “fenecimento” 

do antagonismo de classes (o fim, inclusive, das próprias classes), da exploração do 

homem pelo homem e, portanto, do próprio capital. Representa, pois, a superação 

da “questão”. Não se trata de conquistar o Estado para, nele e a partir dele, efetuar 

reformas rumo ao comunismo; trata-se de conquistar o Estado, para fazê-lo 

“fenecer”.  

É nesse sentido que Marx e Engels (2010) e Mészáros (2009) colocam a 

auto-organização política da classe trabalhadora, como determinação recíproca da 

vitória na esfera produtiva, portanto, contra a propriedade privada, possibilitando aos 

trabalhadores a destruição do Estado e das classes sociais enquanto mediações 

entre os indivíduos e o gênero humano. Trata-se, na verdade, de desfazer a 

                                                                                                                                                   
proporcionando aos homens o tempo livre para a realização de atividades mais propriamente 
humanas”. (TONET, 2007, p. 63). 
56

  Como foi visto no capítulo segundo desta tese, o trabalho no capitalismo se dá sob a forma 
de processo de valorização, o que pressupõe a exploração da classe trabalhadora: a extração de 
mais-valia. Ao ser explorada, a classe trabalhadora tem suas forças vitais minadas e sua saúde 
degradada. Ademais, a vida social em geral, para os trabalhadores, é hostil à saúde, haja vista as 
restrições para a satisfação de suas necessidades constituídas no processo de pauperização que 
sofrem. Portanto, este tipo de trabalho se opõe a saúde dos trabalhadores, o que, inclusive, demarca 
a “essência” da “questão”. 
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disjunção entre economia e política, tão funcional ao capital.  

Segundo Mészáros (2009, p. 849, grifo no original), 

É característica singular do sistema do capital que, na sua normalidade, as 
funções materiais reprodutivas sejam executadas num compartimento 
separado, sob uma estrutura de comando substancialmente diferente da 
ampla estrutura de comando político do capital corporificada no Estado 
moderno. Essa separação e essa “disjunção”, constituídas ao longo da 
supremacia histórica do capital dirigida para a autoexpansão do valor de 
troca, de modo algum são desvantajosas para o próprio sistema. Ao 
contrário, as personificações econômico/gerenciais do capital podem 
exercer sua autoridade sobre as unidades reprodutivas particulares, 
antecipando um feedback do mercado a ser convertido no devido tempo em 
ação corretiva, e o Estado cumpre suas funções complementares, em parte 
na esfera internacional do mercado mundial (inclusive a garantia dos 
interesses do capital em guerras se necessário for), em parte diante de uma 
força de trabalho potencial ou realmente recalcitrante. Assim, nos dois 
casos, o antagonista estrutural do capital é firmemente mantido sob controle 
pela compartimentação e pela radical alienação dos produtores do poder de 
tomar decisões – em todas as esferas – num sistema ajustado às 
necessidades da reprodução e da acumulação ampliada do capital. 
 

Para o capital, é extremamente eficaz manter a esfera produtiva num 

compartimento isolado, no qual o controle é exercido pelas personificações 

econômico/gerenciais, inclusive sobre os trabalhadores, sem necessitar, para isso, 

de qualquer interferência direta do Estado, a não ser em caráter complementar. 

Assim, aqueles que exercem o controle das funções materiais ficam livres da 

responsabilidade de exercer diretamente o comando político, delegando esta função 

ao Estado moderno. 

A disjunção entre economia e política não só serve diretamente ao capital, 

como também interfere na organização da classe trabalhadora para a luta, 

afastando-a do objetivo da emancipação humana.  

De acordo com Mészáros (2009, p. 853, grifos no original), 

[…] a disjunção entre economia e política, essencial ao desenvolvimento 
histórico do sistema do capital, colocou um desafio enorme, ainda não 
enfrentado pelo movimento dos trabalhadores. O fracasso da esquerda 
histórica está inextricavelmente associado a essa circunstância, já que a 
articulação defensiva do movimento socialista tanto refletiu diretamente tal 
disjunção como se acomodou a ela. O fato de a fatal aceitação de tais 
determinações estruturais não ter sido voluntária, muito menos de bom 
grado, mas uma acomodação imposta, não altera o fato de o trabalho ter 
caído na armadilha da margem desesperadamente estreita para uma ação 
autoemancipatória no interior da estrutura dada. Esta acomodação foi 
imposta ao trabalho como precondição necessária à autorização para entrar 
na esfera parlamentar da “emancipação política” e ter acesso às limitadas 
melhorias materiais reformistas, depois de as forças originalmente 
extraparlamentares de oposição radical terem aderido a tal via. […] A 
separação paralisadora entre o “braço político” e o “braço sindical” do 
trabalho [...] foi complemento apropriado e apoio a esse tipo de 
desenvolvimento, na medida em que ofereceu, de modo muito 
discriminatório, algumas vantagens materiais limitadas às classes 
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trabalhadoras de alguns países privilegiados à custa da superexploração 
das massas do resto do mundo. […] O sucesso da ofensiva socialista é 
inconcebível sem a recusa radical de tais determinações estruturais da 
ordem estabelecida e sem a reconstrução do movimento do trabalho na sua 
integridade, não apenas com seus “braços”, mas também com a plena 
consciência de seus objetivos transformadores como alternativa estratégica 
necessária e viável ao sistema do capital. 
 

A separação entre as esferas material e política reflete-se no interior da 

própria classe trabalhadora, impelida, com isso, a defender os seus interesses de 

forma isolada em cada uma destas esferas, reproduzindo a fragmentação. A classe 

trabalhadora, ao confinar sua ação ou na esfera econômica, com os sindicatos, ou 

na esfera política, com os partidos que supostamente representariam os seus 

interesses, acaba, inevitavelmente, circunscrita ao pobre horizonte da emancipação 

política enquanto fim último. Limita-se, assim, a defender, por exemplo, seus salários 

e suas jornadas, na esfera da produção, ou os direitos e políticas sociais, por dentro 

do Estado57.  

É o que tem acontecido nas lutas dos trabalhadores pela sua saúde, uma vez 

que, mesmo quando se dão conta de que é preciso articular as diversas facetas das 

causas específicas à luta mais geral contra o capital, deparam-se com uma 

organização na qual o “braço econômico” atua indiferentemente ao “braço político” e 

vice-versa. Cada um se fecha em seu espaço próprio, restando à classe 

trabalhadora uma postura de defesa, pouco capaz de abalar estruturalmente o 

capital. Trata-se de uma postura assimilada sem maiores desconfortos ao capital, 

mantendo a esfera política à parte do mundo econômico.  

Não à toa, no capitalismo contemporâneo este tipo de organização alicerçada 

numa base fragmentada foi facilmente cooptado pelos capitalistas, atingindo em 

cheio a consciência de classe dos trabalhadores, que se tornaram alheios ao 

objetivo da emancipação humana e assumiram os interesses do capital como sendo 

os seus próprios interesses. Por conta disso, é imperativo que a classe trabalhadora 

assuma uma postura ofensiva, forjando novas formas de organização capazes de 

                                                
57

  Ou, o que é ainda pior, numa exponenciação da disjunção entre economia e política, 
estabelece-se a fragmentação dentro de cada uma destas esferas, com sindicatos, movimentos e 
partidos cada vez mais voltados, exclusivamente, para suas causas específicas. São sindicatos que 
só defendem as causas dos metalúrgicos, dos pescadores, dos mineiros, dos agricultores etc.; o que 
se repete com os modernos movimentos sociais e partidos de questão única: a causa verde, das 
mulheres, dos negros, dos indígenas etc. Não se consegue fazer a mediação entre o “particular” e o 
“universal”, e as lutas específicas acabam se apoiando em si mesmas, não se articulando à luta mais 
geral contra o capital. No capítulo 3 ressaltamos a importância de as lutas específicas dos 
trabalhadores pela sua saúde se articularem com a luta mais geral contra o capital, sem que, com 
isso, faça desaparecer sua “particularidade”. Disto, depende o sucesso de todas as causas sociais. 



210 
 

 

capitanear, globalmente, uma luta contra a exploração ocorrida na esfera produtiva, 

em associação com a luta pela conquista do poder político. Como observa Mészáros 

(2009), esta tarefa não pode ocorrer pelas mãos das instituições meramente 

defensivas, nem por dentro da estrutura formal do capitalismo, nas quais as cartas 

do jogo já estão marcadas. 

Emanam daí, também, as limitações para as estratégias de controle social, 

como aquelas tão preconizadas pelo próprio “campo”. Estas estratégias são capazes 

apenas de avanços parciais (hoje pontuais), sobretudo naqueles momentos 

favoráveis ao desenvolvimento das forças produtivas, permitindo que os 

trabalhadores participem da gestão das políticas naquela instância que não afeta a 

direção macro do sistema. Todavia, são incapazes de converter o Estado num 

instrumento a favor da classe trabalhadora ou, muito menos, de controlar o capital, 

justamente devido à disjunção entre economia e política, da qual se constitui a 

permanente ação corretiva do Estado sobre os defeitos estruturais do capital.  

Assim, 

A razão principal por que este sistema forçosamente escapa a um 
significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele 
próprio, surgido no curso da história como uma poderosa – na verdade, até 
o presente, de longe a mais poderosa – estrutura “totalizadora” de controle à 
qual tudo o mais, inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar 
sua “viabilidade produtiva”, ou perecer, caso não consiga se adaptar. Não se 
pode imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – 
e, neste importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital 
globalmente dominante, que sujeita cegamente aos mesmos imperativos a 
questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, a arte e a 
indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus 
próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu 
“microcosmo” até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as 
mais íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada 
de decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e 
contra os fracos. (MÉSZÁROS, 2009, p. 96). 
 

Como as esferas política e econômica estão em disjunção, qualquer tentativa 

de controle do capital por dentro do Estado se dispersa facilmente na estrutura 

fragmentada do sociometabolismo do capital, sequer arranhando a superfície da 

esfera econômica. Isto ratifica a incapacidade de as reformas políticas se 

consubstanciarem como uma transição socialista, assim como reafirma a 

necessidade da formação de uma nova frente revolucionária, com caráter 

extraparlamentar, como reivindica Mészáros: 

O capital é a força extraparlamentar par excellence que não pode ser 
politicamente limitada em seu poder de controle sociometabólico. Essa é a 
razão pela qual a única forma de representação política compatível com o 
modo de funcionamento do capital é aquela que efetivamente nega a 
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possibilidade de contestar o seu poder material. E, justamente porque é a 
força extraparlamentar par excellence, o capital nada tem a temer das 
reformas decretadas no interior da estrutura política parlamentar. A questão 
vital, da qual tudo depende, é que “as condições objetivas do trabalho não 
aparecem como subsumidas ao trabalhador”, mas, ao contrário, “este 
aparece subsumido àquelas”, por isso mesmo nenhuma mudança 
significativa é viável sem que se volte a esta questão, tanto por meio de 
políticas capazes de desafiar o poder e os modos de ação extraparlamentar 
do capital como na esfera da reprodução material. Portanto, o único desafio 
que poderia, de modo sustentável, afetar o poder do capital seria aquele 
que simultaneamente assumisse as funções produtivas decisivas do 
sistema e adquirisse o controle sobre todas as esferas correspondentes de 
tomada de decisão política, em vez de ser limitado pelo confinamento 
circular da ação política legítima à legislação parlamentar. (MÉSZÁROS, 
2009, p. 856, grifos no original). 
 

Deve-se, portanto, ousar ir além das regras determinadas na arena político-

institucional como um todo. Isso não significa apenas tentar mudar as regras do jogo 

desta arena, direcionando-as a favor dos trabalhadores, pois as mudanças por 

dentro desta esfera estão consignadas à margem de assimilação do capital na sua 

reprodução contínua. Significa atuar, também, por fora desta instância, contra a 

disjunção que ela representa. À transição socialista – da qual depende a efetivação 

de uma proposta de saúde afinada às demandas da classe trabalhadora e, como 

consequência, à superação da oposição atualmente vigente entre trabalho e saúde – 

é imprescindível uma frente de lutas extraparlamentares capazes de levar à tomada 

de decisão política dos trabalhadores sobre a produção material, devolvendo-lhes o 

poder político sobre a economia, até que a própria política passe a ser dispensável, 

uma vez estabelecida a livre e consciente organização da esfera produtiva (o 

trabalho associado).  

Portanto, 

[…] um modo de controle reprodutivo alternativo – socialista – é 
inimaginável sem que ocorra a superação da disjunção e da alienação 
existentes. A condição necessária para realizar as funções da reprodução 
diretamente material de um sistema socialista é a restituição do poder de 
tomar decisões aos produtores associados – em todas as esferas de 
atividade e em todos os níveis de coordenação, desde os empreendimentos 
locais até o mais amplo intercâmbio internacional. O “fenecimento” do 
Estado não se refere a algo misterioso ou remoto, mas a um processo 
perfeitamente tangível que precisa ser iniciado ainda no presente. E na 
transição para a genuína sociedade socialista é necessária a progressiva 
reaquisição dos poderes alienados de decisão política pelos indivíduos. 
Sem a reaquisição desses poderes, é inimaginável o novo modo de controle 
político total da sociedade por seus indivíduos, assim como a operação 
cotidiana não contraditória e, portanto, coesiva/planejável das unidades 
produtivas e distributivas particulares pela autoadministração dos produtores 
associados. (MÉSZÁROS, 2009, p. 849, grifos no original). 
 

No processo de transição, o eixo deve ser a auto-organização da classe 
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trabalhadora contra a propriedade privada, o que implica, primeiro, a auto-

organização política extraparlamentar e, depois, a auto-organização de todas as 

dimensões da vida social, num processo de expansão da destituição do 

sociometabolismo do capital. Incluam-se aí a ciência e todas as práxis 

indispensáveis à construção de um novo sociometabolismo, capazes de atender às 

demandas da classe trabalhadora e, posteriormente, quando da eliminação das 

classes sociais, capazes de atender às necessidades sociais do gênero humano. 

Dessa premissa (a auto-organização da classe trabalhadora em todas as 

instâncias da vida social como o eixo da transição), pode-se concluir que, no que 

concerne à saúde, a classe trabalhadora terá condições, também, de assumir o 

protagonismo (auto-organizar-se), tornando visível o seu “saber”, mas num processo 

de intercâmbio orgânico com o saber técnico-científico, mediante a “validação 

consensual”. Poder-se-á superar a cisão entre “saber” e “fazer” presente nas ações 

de saúde, bem como libertar o saber científico dos limites dos “campos” da ciência 

burguesa, criando as condições objetivas para que se tenha a gradativa 

aproximação entre o “saber operário” e o saber hoje sob a posse dos profissionais 

da saúde. Obviamente, se o horizonte é erradicar as classes sociais58, 

gradativamente a intervenção nas relações trabalho-saúde59 deixará de ter o foco 

sobre os trabalhadores. Sem que haja mais trabalhadores de um lado e capitalistas 

de outro, o foco passa a ser o gênero humano e sua contínua relação com o trabalho 

associado. 

Neste processo de transição, criam-se as possibilidades para a efetivação dos 

princípios mais elementares do MOI, como a “não-delegação”, o “saber operário” e a 

“validação consensual”, considerados atualmente a base do que se concebe como 

Visat. Contudo, estes princípios ascenderiam a outro patamar ao se conjugarem com 

conhecimentos atualmente alheios ao “campo”, alheios à ciência burguesa como um 

todo, e se desenvolveriam prescindindo de uma organização política à parte e 

                                                
58

  “Se na luta contra a burguesia o proletariado é forçado a organizar-se como classe, se 
mediante uma revolução torna-se a classe dominante e como classe dominante suprime 
violentamente as antigas relações de produção, então suprime também, juntamente com essas 
relações de produção, as condições de existência dos antagonismos de classe, as classes em geral 
e, com isso, sua própria dominação de classe”. (MARX; ENGELS, 2010, p. 67). 
59

  Aqui reaparece a importância da proposição de Tambellini et al. (1986) de um campo mais 
amplo, voltado às relações trabalho-saúde, o que extrapola a condição de ser (estar) trabalhador. 
Vale recordar que, quando apresentamos esta proposição (capítulo 4), destacamos o uso 
inapropriado do termo “campo”, pois a proposta visa transcender as limitações que separam os 
diversos tipos de conhecimento sobre a “questão”, hoje isolados no interior dos campos. 
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hierarquicamente superior à sociedade civil (o Estado). Como nem teríamos Estado 

nem a ciência burgueses, a Visat não seria tutelada pelos profissionais de saúde 

vinculados ao Estado, mas seria uma (auto)vigilância em saúde, numa “validação 

consensual” entre “saber operário” e “saber técnico-científico” (construído sobre 

outras bases).  

Com efeito, isso implica um processo de conquista, por parte dos 

trabalhadores, de outros segmentos e classes sociais. Assim como o sucesso da 

revolução em geral depende de a classe trabalhadora conquistar, para o seu lado, 

classes sociais intermediárias (MARX, 2011), o sucesso da (auto)viligância em 

saúde depende de os trabalhadores estabelecerem um vínculo orgânico com 

profissionais de saúde afinados com a sua causa. O protótipo disto está nos próprios 

formuladores do MOI: médicos como Maccacaro (1980), Berlinguer (1983, 1988), 

Oddone et al. (1986) uniram-se ao movimento operário para contestar a venda e a 

delegação da saúde e revelar que a causa da morte e do adoecimento dos 

trabalhadores era o modo de produção. É fundamental, portanto, o intercâmbio entre 

estes profissionais de saúde (hoje detentores do saber técnico-científico) com os 

trabalhadores auto-organizados.  

Pensando nas possibilidades atuais, a Visat se mostra uma dimensão na qual 

devemos investir esforços quando se trata do enfrentamento da “questão”, a fim de 

recuperá-la numa possível transição. É através dela que poderemos continuar a 

obter avanços pontuais, por dentro da estrutura formal do Estado, mas 

transcendendo para o âmbito extraestatal, que deve se constituir no primado de 

intervenção. É nas organizações representativas dos trabalhadores, por fora da 

formalidade estatal, que se poderá estabelecer o intercâmbio entre os saberes 

operário e técnico-científico, retirando a Visat (as ações de saúde como um todo) da 

tutela do Estado, para transformá-la em ação autoconsciente e auto-organizada dos 

trabalhadores. 

Sem a tutela do Estado burguês e com o estabelecimento do trabalho 

associado, serão estabelecidas novas possibilidades para o processo saúde-doença. 

Primeiro, porque serão superados o desgaste e a degradação, enfim, a 

“questão” na sua integralidade. Assim, o trabalho abandonará a “particularidade” 

destrutiva e alienante que lhe é imposta pelo capital e poderá expressar livremente o 

seu caráter de impulsionador do desenvolvimento do gênero humano. Nestas 

condições, o processo de trabalho passará a ser favorável à saúde, o que não 
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significa a inexistência de problemas (até porque a determinação biológica possui 

mediações e causalidade que fogem ao completo controle humano), mas que estes 

serão de outra ordem, conscientemente percebidos em sua relação com o trabalho 

e, também, conscientemente evitados ou reparados.  

Segundo, porque as condições gerais de vida não se darão a partir de um 

antagonismo estrutural, com a miséria expandindo-se em função da riqueza (lei geral 

da acumulação capitalista), nem haverá os problemas sociais tipicamente 

capitalistas, consubstanciando uma reprodução social favorável à saúde coletiva. 

Isto não quer dizer que no socialismo (e, posteriormente, no comunismo) não se 

verificarão problemas sociais, mas que eles não estarão determinados pela 

exploração do trabalho, nem pela sujeição dos homens a um sociometabolismo 

incontrolável. Tais problemas serão de outra natureza, não estando sob a 

mistificação do cotidiano alienado; desta maneira, serão conscientemente 

percebidos e controlados pelo conjunto da humanidade. Quais problemas de saúde, 

quais problemas sociais em geral, como eles serão enfrentados, são questões que 

só a história, feita pelos homens, poderá revelar. 

Terceiro, porque a Visat, as ações de Saúde Coletiva, deparar-se-ão com 

processos “particulares” de trabalho que fazem sentido no interior do conjunto do 

trabalho associado, numa divisão em função das necessidades e capacidades 

sociais, e não em função do mercado. Hoje, a Visat acaba se perdendo no 

“particularismo” da divisão social do trabalho (do tipo capitalista), na qual as partes 

fazem desaparecer à “totalidade”. Numa sociedade emancipada ou, ao menos, em 

transição para esta condição, a relação “singularidade-particularidade-

universalidade” será muito mais facilmente visualizada, também, pela (auto)vigilância 

em saúde. 

Quarto, porque as práticas de saúde deixarão de ser uma mediação para o 

lucro, podendo se voltar livremente às reais necessidades sanitárias, com a ciência 

direcionada para as descobertas que priorizem a vida, e não para o “complexo 

médico-industrial”. Ter-se-ia uma práxis de saúde livre da sujeição ao mercado, das 

oposições típicas do capital (entre as classes, entre trabalho e saúde, trabalho 

manual e intelectual etc.) e das diversas dicotomias (do trabalho em processos 

isolados, da ciência em campos etc.), determinando um processo no qual a saúde 

sobressairia à doença, bem como uma (auto)vigilância radicalmente nova, embora 

com a incorporação dialética de alguns elementos hoje presentes no “campo”. 
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Para se alcançar a transição capaz de incorporar dialeticamente algumas 

premissas do “campo”, é imprescindível a recuperação da subjetividade operária, 

haja vista a sua captura pelo capital, sobretudo no capitalismo de “acumulação 

flexível”. A nosso ver, a partir da problematização da “questão”, entre profissionais e 

trabalhadores, assim como a problematização de outras causas “particulares”, 

descortinando as mediações que as conectam à “universalidade” do capitalismo, 

será possível redirecionar a consciência da classe trabalhadora à luta revolucionária, 

assim como apreender e reformular os princípios básicos da Visat.  

Convém recordar a concepção de “consciência de classe para si”, de origem 

hegeliana, mas reformulada no materialismo histórico-dialético:  

Isto porque ao assumir-se enquanto classe, o proletariado nega o 
capitalismo afirmando-o. Organiza-se como qualquer vendedor que quer 
alcançar um preço maior por sua mercadoria. Portanto, em sua luta 
revolucionária, não basta o proletariado assumir-se enquanto classe 
(consciência em si), mas para além de si mesmo (consciência para si). 
Conceber-se não apenas como um grupo particular com interesses próprios 
dentro da ordem capitalista, mas colocar-se diante da tarefa histórica da 
superação desta ordem. A verdadeira consciência de classe é fruto desta 
dupla negação: num primeiro momento o proletariado nega o capitalismo 
assumindo sua posição de classe, para depois negar-se a si próprio 
enquanto classe, assumindo a luta de toda a sociedade por sua 
emancipação contra o capital. (IASI, 1999, p. 24). 
 

A “consciência de classe em si”, portanto, só é capaz de direcionar a classe 

trabalhadora para suas próprias demandas, no interior do capitalismo. A segunda 

forma de consciência, “para si”, é aquela na qual os trabalhadores negarão o 

capitalismo e negarão a si mesmos enquanto classe, no sentido de superar a cisão 

da sociedade60. A luta extraparlamentar e a auto-organização da classe trabalhadora 

                                                
60

  Cabe ressaltar que nesse processo de tomada de consciência “para si”, reconduzindo a 
classe trabalhadora para a luta revolucionária, há um horizonte (logo, um papel) diferenciado para o 
proletariado. Conforme argumenta Lessa (2007b), todo conteúdo da riqueza material é produzido a 
partir da transformação da natureza; por conseguinte, somente aqueles indivíduos que executam o 
intercâmbio orgânico com a natureza são produtores de riqueza e, consequentemente, de capital. A 
esta classe social podemos chamar de proletariado. Marx (1988b, p. 179, nota 70) afirma que “por 
‘proletário’ só se deve entender economicamente o assalariado que produz e valoriza ‘capital’”, não 
aquele que produz ou valoriza. Lessa (2007b) prossegue, baseado em Marx, afirmando que os outros 
assalariados também estão sob alguma forma de exploração, mas que não resulta em capital. Podem 
até resultar, a depender da atividade, em mais-valia – valorização do capital, sendo, por isso, formas 
de trabalho produtivo (de mais-valia) –, porém, suas atividades não transformam natureza em capital. 
Em última instância, portanto, é o proletariado a classe que vive só do seu trabalho, ao passo que os 
outros assalariados, embora explorados, têm seus salários consignados à riqueza (ao capital) 
anteriormente produzida pelo proletariado. Apenas este último é quem está na base do processo de 
valorização e, por consequência, é o sujeito revolucionário por excelência. Isto é, o proletariado é o 
carro-chefe do processo que descrevemos (de transição), é dele que depende o enfrentamento 
radical do capital, obviamente numa condução que conquiste, a seu favor, os demais assalariados 
que compõem a classe trabalhadora (no sentido geral) envolvida com a “questão” e com as demais 
expressões do antagonismo entre capital e trabalho.  
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em todas as instâncias da vida (o que implica desfazer a dissociação entre 

economia e política) demandam caminhos apenas visíveis na ascensão da 

consciência dos trabalhadores à condição de “para si”. 

Acreditamos que a construção de uma (auto)vigilância em saúde – uma auto-

organização das ações de saúde como um todo, no seio das entidades 

representativas da classe trabalhadora (reconfiguradas e redirecionadas ao âmbito 

extraparlamentar) e num consenso com profissionais de saúde afinados à causa 

revolucionária – pode se constituir em contributo à “consciência de classe para si” e, 

portanto, à auto-organização dos trabalhadores para a transição socialista. 

Convém lembrar que o caminho apontado por Mészáros consiste numa 

tendência em face da crise estrutural e que, por ser assim, apenas pode ganhar 

forma plenamente tangível no (e pelo) processo histórico. Lembremos, também, que 

o modo como alcançaremos a emancipação humana é uma pergunta para a qual 

ainda não temos uma resposta pronta e acabada, não se podendo antecipar 

idealisticamente a história.  

De todo modo, assim como Mészáros (2009), temos a convicção de que os 

caminhos até então adotados, as várias formas de luta que põem a emancipação 

política como o objetivo último, são insuficientes para desencadear uma transição 

socialista, pois são caminhos nos quais o enfrentamento da “questão” acaba se 

esvaindo na sua expressão “fenomênica” e nas suas “particularidades”, perdendo de 

vista a sua “universalidade”, com seu grau próprio de “totalidade”. 

Direcionar o enfrentamento da “questão” à luta pela emancipação humana é 

tarefa peremptória diante da crise estrutural. É tarefa para a qual o “campo” pode 

contribuir, mas apenas quando se despir da roupagem de campo e permitir que seus 

integrantes, com os preceitos passíveis de incorporação dialética no movimento 

revolucionário, realizem a “viagem” de ruptura científica, político-institucional, enfim, 

de ruptura geral e radical ante o capital. 



217 
 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Nosso ponto de partida foi a categoria trabalho. Demonstramos que é a partir 

do trabalho que o homem se autoconstrói (ao transformar a natureza, transforma a si 

mesmo), ascendendo ao patamar de ser social, embora mantenha o ser natural 

como seu pressuposto. Portanto, o trabalho possui a condição “universal” de 

atividade fundante do ser social, logo, da sociedade. 

Em seu movimento histórico, o trabalho “particulariza-se” sob diversas formas. 

No caso da sociedade capitalista, temos uma forma “particular” – o trabalho abstrato 

– na qual as necessidades do mercado (do capital) prevalecem em relação às 

efetivas necessidades humanas, uma vez que o valor se sobrepõe ao valor de uso 

dos produtos do trabalho. Isto porque ocorre a separação entre produtor direto e 

meios de produção, o que cria as condições para que uma classe social, aquela que 

possui os meios de produção, explore e domine aquela que nada possui a não ser 

sua força de trabalho. Nestas condições, engendra-se um processo de acumulação 

de riqueza por parte dos possuidores dos meios de produção (a burguesia), ao 

passo que aqueles que nada possuem (a classe trabalhadora) são lançados ao 

pauperismo (seja absoluto, seja relativo). Trata-se, portanto, de uma sociedade 

estruturalmente desigual, que impõe uma situação antagônica entre as suas classes 

fundamentais. 

O trabalho abstrato, pela sua condição estrutural de desigualdade, desdobra-

se numa série de efeitos destrutivos à humanidade. Mesmo no capitalismo, o 

trabalho não abandona a condição “universal” de fundante do ser social. 

Consubstancia-se, desta maneira, uma condição “contraditória” e dual, na qual o 

trabalho, “universalmente” responsável pela humanização (tornar-se humano), 

“particulariza-se” sob uma forma que degrada o ser humano, em suas diversas 

dimensões. 

Uma das vias de expressão do caráter degradante do trabalho abstrato dá-se 

através da saúde da classe trabalhadora, minada à medida que se produz/reproduz 

o capital. Tal condição consiste num dos pontos cruciais da análise ontológica, pois o 

que se considera como sendo a “questão da saúde dos trabalhadores” corresponde 

ao processo de degradação da saúde (e seus desdobramentos), um processo que 

existe independentemente da consciência que os sujeitos envolvidos (que o 
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produziram) tenham sobre tal. 

Vimos que as categorias analíticas, ontometodológicas, extraídas da análise 

do ser social, mediante o processo de trabalho, são referências gerais para a análise 

ontológica de processos sociais “particulares”. No caso da “questão”, a partir destas 

categorias, demonstramos sua “estrutura originária”, constituída sob a égide do 

capital, a partir do momento que o trabalho, requisito para a existência do próprio 

capital, passa a ser degradado (o que pode ser evidenciado, entre outras vias, pela 

degradação da saúde dos trabalhadores) no processo de valorização. Assim, 

“contraditoriamente”, o capital ameaça a si próprio quando destrói aquilo de que 

depende a sua existência.  

Essa degradação ocorre tanto diretamente no processo de trabalho quanto na 

esfera da reprodução social. Daí a importância da categoria da “totalidade” na 

análise ontológica, porquanto, não raramente, outras análises se restringem à 

apreensão da “questão” apenas nos elementos intrínsecos ao processo de trabalho, 

ignorando o fato de que, na vida social em geral, devido ao processo de 

pauperização, aos desdobramentos da “questão social”, o trabalhador se depara 

com condições hostis à sua saúde. 

Constatamos que a “questão” é expressão “particular” da “universalidade” do 

antagonismo entre capital e trabalho, tendo caráter “essencialmente” social, embora 

se expresse, na esfera mais imediata, biologicamente. Na verdade, assim como o 

ser social, a “questão” encerra, na sua estrutura interna, a relação ontológica entre a 

dimensão natural (biológica) e a dimensão social. Ou seja, a ascensão ao patamar 

social pressupõe a dimensão natural, ainda que exista um processo contínuo de 

afastamento das barreiras naturais (mas nunca, eliminação). 

A “questão”, na sua natureza “contraditória”, move-se na história, 

“particularizando-se” de diferentes formas, já que possui seu próprio grau de 

“totalidade”. Este movimento imprime “diferenças” entre sua “estrutura originária” e a 

forma como “aparece” em cada contexto temporal, regional, de determinada 

categoria profissional e/ou estrato de classe; porém mantém sua “essência” social e 

“contraditória”, enquanto expressão do antagonismo entre capital e trabalho. Ela se 

move, por conseguinte, como uma espiral, repleta de tensões e conflitos, originando 

novas mediações que passam a compô-la e reformulando as antigas. 

Entre essas mediações, devemos destacar o surgimento do “campo da Saúde 

do Trabalhador”, engendrado a partir do principal ente movente dessa espiral: a luta 
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de classes. Como mostrado, a partir das lutas pela saúde (tanto as específicas 

quanto as inespecíficas), a classe trabalhadora consegue avanços, ainda que 

pontuais e/ou parciais, nas formas de enfrentamento da “questão”. Surgem então, a 

partir dessas lutas, formas de enfrentamento constituídas unilateralmente das 

demandas da burguesia ante a ameaça que a “questão” representa ao processo de 

valorização: os campos da Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, com a 

finalidade primordial de reproduzir a força de trabalho e garantir a produtividade. 

Contrariamente a esses campos, a classe trabalhadora, sobretudo no caso 

emblemático do movimento operário italiano, formula novos princípios, aprimorados 

e/ou reformulados posteriormente pela Medicina Social Latino-Americana, o que 

marca o surgimento de uma proposta contra-hegemônica de 

investigação/intervenção na “questão” e dá visibilidade a elementos estruturais antes 

ocultados pelos campos hegemônicos.  

O “campo”, influenciado pela crítica marxiana ao capital revela a determinação 

do modo de produção para com a saúde dos trabalhadores, contesta os modelos 

hegemônicos de intervenção e, a partir disso, tenta fortalecer o enfrentamento do 

capital em geral, ainda que isso esteja mais presente na origem do “campo” do que 

nos dias de hoje. O “campo”, assim como a Medicina do Trabalho e a Saúde 

Ocupacional, é demandado pela própria “questão”, embora, ao contrário dos outros 

dois campos, tenha sua “estrutura originária” consubstanciada nas lutas da classe 

trabalhadora contra a degradação da sua saúde. 

É preciso considerar que, para se legitimar cientificamente e garantir sua 

institucionalização, essa proposta contra-hegemônica adentra em arenas que põem 

limites a sua efetivação. Destacamos, sobremaneira, os limites científicos e político-

institucionais. A partir da análise ontológica que desenvolvemos, constatamos que a 

relação entre “questão” e “campo” aparece invertida no interior das arenas que este 

último integra, como na ciência e no Estado modernos (burgueses).  

Em linhas gerais, para a ciência moderna (burguesa), cada campo precisa 

delimitar seu objeto de estudo, aquilo que lhe confere identidade e coaduna uma 

série de atores num lugar comum. Algo similar (até porque está em determinação 

reflexiva para com esta ciência) ocorre no interior do Estado e de sua atuação via 

política sociais, focada em recortes da realidade isolados da “totalidade”. 

Nesta perspectiva, a “questão” comparece como objeto do “campo”, restrito a 

este. Ou seja, ela parece ser uma formulação e/ou invenção do “campo”, como se 
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sua origem estivesse consignada a um empreendimento meramente gnosiológico. 

Ao contrário disso, no plano ontológico, sabemos que a “questão” possui existência 

objetiva, independentemente de termos ciência disto. É ela que demanda o 

surgimento do “campo”. Este último, por sua vez, apenas contribui para a 

reprodução da “questão” no concreto pensado e para seu enfrentamento no âmbito 

institucional. Tanto é que a “questão” ganha visibilidade no processo de luta dos 

trabalhadores, quando estes se rebelam contra a degradação de sua saúde; contra 

algo que já estava plasmado na realidade objetiva, embora soerguido a partir das 

relações humanas – primariamente, a partir das relações capitalistas de produção.  

O pioneirismo do movimento operário italiano é emblemático desta condição, 

tendo em vista seu caráter sociopolítico original, tornando-se técnico-científico 

apenas na medida em que a própria “questão” demanda este tipo de intervenção. A 

aproximação com o âmbito acadêmico propriamente dito dar-se-á apenas com o 

desenrolar histórico, sobretudo com as contribuições dos intelectuais da Medicina 

Social Latino-Americana. 

Devido à referida inversão, a “questão” aparenta ser propriedade do “campo”, 

o seu objeto de investigação/intervenção, ficando confinada nos limites (científicos e 

político-institucionais) deste, o que impede a sua integral apreensão e o seu 

enfrentamento pela raiz. Embora o “campo” inaugure uma perspectiva contra-

hegemônica de lidar com a “questão”, revelando algumas dimensões antes 

ocultadas pela Medicina do Trabalho e pela Saúde Ocupacional, ele esbarra nos 

limites inerentes às arenas que frequenta. Isto é, do ponto de vista científico, é 

impelido a se afastar da perspectiva da “totalidade” para construir o(s) seu(s) 

próprio(s) paradigma(s) e, assim, legitimar-se no interior da divisão científica 

burguesa. Do ponto de vista político-institucional, tem sua ação demarcada pelas 

demandas que o Estado, em cada realidade “particular”, pode institucionalizar, sem 

comprometer a função “universal” que possui perante o capital. 

Ainda que o “campo” possua, na instância do “aqui e agora”, um potencial 

estratégico para minorar problemas de saúde dos trabalhadores, ele se vê 

impossibilitado de resolver a “questão” por dentro do sistema do capital, uma vez 

que integra seu sociometabolismo. 

Considerando o caso “particular” brasileiro, há diversos elementos 

complicadores. Entre eles, ressaltamos o processo de formação social do Brasil, que 

se dá numa direção que potencializa as desigualdades estruturais do capitalismo, 
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em face de um contexto de atraso e dependência econômica e de uma esfera 

política aristocrática, historicamente excludente e pouco capaz de atender às 

demandas da classe trabalhadora, mesmo aquelas mais imediatas e pontuais. 

Quando da construção de estratégias com algum potencial de contemplar as 

demandas sociais mais amplas, como aquelas forjadas no movimento de lutas 

contra a ditadura militar na segunda metade do século XX (no caso da saúde, este 

potencial foi consubstanciado no movimento pela Reforma Sanitária, ao qual o 

“campo” se integra), o Brasil resta incorporado ao processo de constituição de um 

novo panorama mundial, em resposta à crise estrutural do capital. 

A reestruturação produtiva, a ascensão do neoliberalismo e a hipertrofia do 

capital financeiro fazem com que os possíveis ganhos parciais – como aqueles que 

puderam se concretizar, via políticas sociais, para a aristocracia operária em outras 

nações – sejam cada vez mais difíceis, traduzindo-se em experiências pontuais. Tais 

experiências têm pouco poder de difusão, em face de uma conjuntura cuja 

prioridade é a economia, em detrimento das políticas sociais (muito bem expressa, 

no caso brasileiro, no desvio dos recursos do fundo público para o pagamento de 

juros da dívida pública), sobressaindo a reprodução das velhas estruturas e seus 

vícios, a exemplo das esferas trabalhista e previdenciária e, em grande medida, 

também do modelo biomédico no interior do próprio SUS. 

Essa conjuntura é determinante para o processo de institucionalização do 

“campo”, tendendo à descaracterização da sua proposta inicial, aquela que marca 

sua “estrutura originária”, e distanciando-se dos possíveis ganhos que poderia 

proporcionar, ainda que nos limites do capital. A condição periférica do “campo” na 

rede do SUS é exemplar desta descaracterização, porquanto contraria radicalmente 

uma das principais premissas do movimento pela Reforma Sanitária, ao considerar o 

trabalho o complexo central para o processo saúde-doença.  

O “campo” deveria ser o espaço a partir do qual esta centralidade fosse 

disseminada como pilar da práxis da saúde, assumindo posição central no SUS e, 

assim, dando a direção geral para outras áreas técnicas. Como vimos, o caminho 

que o “campo” tomou com a Renast foi o de se constituir como uma rede, à margem 

da rede geral, configurando-se como um tipo de atenção especializada, esvaziando 

a Visat do conteúdo que a aproximava da proposta do MOI. 

Não obstante, o “campo” apresenta princípios e estratégias que só poderiam 

se desenvolver, plenamente, numa sociedade emancipada. Pensemos no princípio 
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da “não-delegação”, formulado pelo MOI. Desenvolver este princípio até as últimas 

consequências requer o fim do Estado – enquanto estrutura de controle político 

acima e à parte da sociedade civil –, pois, ao assumir a forma de política social, a 

intervenção sobre a “questão” fica delegada ao Estado. A saúde dos trabalhadores 

tutelada por uma instituição tipicamente burguesa (o Estado) coloca-se como ponto 

crucial para a inviabilização dos outros princípios do MOI. 

Esses princípios radicam em si a ideia de protagonismo operário, de auto-

organização dos trabalhadores, o que demanda a libertação (ruptura) de todo tipo de 

tutela. Convém mencionar que isso vale também para o domínio (tutela) exercido 

pela ciência moderna (burguesa), o que não significa que se devam ignorar as 

contribuições que dela possam advir. Lembremos que a “validação consensual” 

exprime o intercâmbio entre os saberes envolvidos com a “questão”, obviamente 

privilegiando o “saber operário”. Tal condição exige, entre outras coisas, uma ruptura 

com o processo que coloca a ciência como fator contributivo à 

exploração/dominação que sofrem os trabalhadores, mas observando possíveis 

continuidades que possam intercambiar com o “saber operário”.  

Tal como se configura a ciência, hoje, o referido intercâmbio torna-se restrito, 

para não dizer improvável, dada a radical separação entre trabalho manual e 

intelectual e ao isolamento do conhecimento em nichos distantes da classe da 

trabalhadora. A partir daí explica-se o domínio do “saber técnico-científico”, hoje sob 

a posse dos profissionais de saúde, em relação ao “saber operário”, quando se trata 

de intervir na “questão”. A auto-organização da classe trabalhadora depende da 

reapropriação do domínio cognitivo, emocional, enfim, subjetivo em geral, sobre o 

processo de produção e, também, da reprodução social – inclusive na auto-

organização de tudo aquilo que se refira à sua saúde. 

Voltando ao caso brasileiro, constatamos que estes princípios se entrelaçam 

na proposta da Visat, reproduzindo as limitações que já conhecemos, ao tentar 

desenvolvê-los por dentro da ciência e do Estado burgueses. A proposta da Visat – 

ainda que realce a importância de as ações serem realizadas em conjunto com os 

trabalhadores –, no limite, contradiz o princípio da “não-delegação”, pela 

permanência da tutela do Estado e da ciência.  

Apesar disso, vemos nela um ponto a ser explorado a favor dos 

trabalhadores. A ideia de (auto)vigilância (autocontrole) na saúde vai ao encontro da 

proposta revolucionária de auto-organização econômica e política, da vida em geral, 
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dos trabalhadores. Como já sabemos, tal condição depende de um processo de 

transição capaz de fazer com que os trabalhadores assumam o poder econômico e 

político da sociedade (dissolvendo a dicotomia burguesa entre estes dois 

complexos), bem como de possibilitar o fenecimento do Estado, fazendo 

desaparecer, inclusive, as classes sociais. Nestas condições, um campo que discuta 

a saúde dos trabalhadores seria obsoleto, porquanto trataria da saúde do gênero 

humano (é claro, considerando uma “unidade” heterogênea) em sua interface com o 

trabalho associado, livre, emancipado.   

Reforçamos, portanto, a necessidade de continuar a se investir algum esforço 

por dentro do “campo”; mas, principalmente, deve-se lutar por fora dos espaços 

formais que ele frequenta, considerando a “questão” enquanto processo social 

objetivamente existente, expressão do antagonismo entre capital e trabalho. Isso 

requer a organização política para a luta, porém desfazendo a separação entre a luta 

econômica (tradicionalmente encabeçada pelos sindicatos) e a luta política (na qual 

os partidos têm sido a forma histórica de organização), assim como articulando a 

luta geral contra o capital às lutas específicas (como a da saúde), o que exige 

respeitar a dinâmica entre “universal”, “particular” e “singular”, inerente à realidade 

social.  

O ponto supracitado corresponde ao caminho que deve ser aprofundado, 

tanto academicamente quanto, sobretudo, em termos de organização da classe 

trabalhadora. Devem ser realizados novos estudos sobre como os casos 

“particulares” das lutas pela saúde das várias categorias profissionais podem se 

articular à luta pela emancipação, priorizando esta última. Para tanto, deve-se tomar 

como premissa a “questão”, em sua “essência” e na “universalidade” dos seus 

elementos, contribuindo para aprofundá-los. Isto requer romper com o caminho 

científico gnosiologicista e fragmentador da ciência vigente. 

Devemos buscar as respostas sobre como reconstruir o movimento operário, 

desfazendo a dicotomia entre economia e política, criando novos espaços de 

discussão, de resistência e de luta, que não estejam subordinados às arenas formais 

do capital. Espaços estes que permitam, paulatinamente, recuperar a subjetividade 

da classe trabalhadora, hoje capturada pelo capital; que permitam, pois, que os 

trabalhadores alcancem a “consciência de classe para si”, assumindo seu papel de 

protagonistas, tanto nas lutas “particulares” (como no enfrentamento da “questão”) 

quanto, principalmente, na luta pela emancipação humana. 
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Assim, os que estão dentro e os que estão fora do “campo”, sobretudo os 

trabalhadores, poderão enfrentar a “questão” de forma a atender às demandas da 

temporalidade imediata. Contudo, cumpre fazer isto sem anular ou inviabilizar o 

horizonte da emancipação humana – ainda mais no atual contexto de crise 

estrutural. É desta “viagem” que depende a resolução da “questão”. 
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