
RESUMO
O presente trabalho objetiva realizar uma reflexão sobre
a temática Saúde do Trabalhador e as conexões entre o
acidente e as doenças no trabalho e os fatores geradores
desses eventos. Também busca  aprofundar o conheci-
mento das formas de resistência dos trabalhadores, em
especial o movimento sindical, na disputa social, na qual o
antagonismo entre o capital e o trabalho se expressa no
cotidiano laboral. É necessário que o movimento sindical
entenda esse antagonismo transformando a “falsa consci-
ência” em ações ancoradas na realidade, desvendando o
modo como o capital impõe sua hegemonia, através da
práxis, enquanto ação refletida, possibilitando desenvol-
ver mecanismos contra-hegemônicos. A Vigilância em
Saúde do Trabalhador é um campo privilegiado para ex-
por a lógica destruidora do capital, bem como para cons-
truir ações de resistência dos trabalhadores. Busca mos-
trar que é essencial o empoderamento dos trabalhado-
res, através da democratização dos ambientes de traba-
lho e da garantia de uma efetiva participação nos meios
institucionais, superando o simples controle para uma
verdadeira co-gestão dos equipamentos públicos respon-
sáveis pela proteção e promoção da saúde.
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ABSTRACT
This paper aims at making a reflection on the subject of
Worker’s Health and the connections between accidents
and diseases at work and the factors that generate these
events. It also aims at deepening the knowledge on the
forms of resistance of workers, especially the labor uni-
on movement, in the social dispute in which the antago-
nism between capital and labor expresses itself in daily
labor. It is necessary that the labor union movement un-
derstand this antagonism to transform the “false aware-
ness” in actions based on reality, by unveiling the manner
in which capital imposes its hegemony through praxis, as
a reflected action, enabling the development of counter-
hegemonic mechanisms. The Worker’s Health Survei-
llance is a privileged field where to expose the destructive
logic of capital, as well as to frame actions of resistance by
workers. This paper aims at demonstrating that the es-
sential aspect is the empowerment of the workers, through
the democratization of the working environments and
the guarantee of an effective participation in institutional
resources, thus overcoming the simple control towards
a true co-management of the public equipment responsi-
ble for the protection and promotion of health.
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Na verdade, são poucos os que sabem da existên-
cia de um pequeno cérebro em cada um dos de-
dos da mão, algures entre a falange, a falanginha e
a falangeta. Aquele outro órgão a que chamamos
cérebro, esse com que viemos ao mundo, esse
que transportamos dentro do crânio e que nos
transporta a nós para que o transportemos a ele,
nunca conseguiu produzir senão intenções vagas,
gerais, difusas, e sobretudo variadas, acerca do
que as mãos e os dedos deverão fazer. Por exem-
plo, se ao cérebro da cabeça lhe ocorreu a idéia
da pintura, ou música, ou escultura, ou literatura,
ou boneco de barro, o que ele faz é manifestar o
desejo e ficar depois à espera, para ver o que
acontece. Só porque despachou uma ordem às
mãos e aos dedos, crê, ou finge crer, que isso era
tudo quanto se necessitava para que o trabalho,
após umas quantas operações executadas pelas
extremidades dos braços, aparecesse feito. Nun-
ca teve a curiosidade de se perguntar por que
razão o resultado final dessa manipulação sem-
pre complexa até nas suas mais simples expres-
sões, se assemelha tão pouco ao que havia imagi-
nado antes de dar instruções às mãos. Note-se
que, ao nascermos, os dedos ainda não têm cére-
bros, vão-nos formando pouco a pouco com o pas-
sar do tempo e o auxílio do que os olhos vêem. O
auxílio dos olhos é importante, tanto quanto o
auxílio daquilo que por eles é visto. Por isso o
que os dedos sempre souberam fazer de melhor
foi precisamente revelar o oculto. O que no cé-
rebro possa ser percebido como conhecimento

infuso, mágico ou sobrenatural, seja o que for que
signifiquem sobrenatural, mágico e infuso, foram
os dedos e os seus pequenos cérebros que lho
ensinaram.

(SARAMAGO,  2000, p. 82-83).

Refletir sobre a realidade a partir da ação con-
creta, integrando os “cérebros”, conforme filoso-
ficamente apresenta Saramago (2000), é tarefa es-
sencial para que a realidade seja exposta, tateada,
desvendada. O movimento sindical e o movimen-
to pela saúde do trabalhador têm o desafio de des-
pertar, ver com mais clareza, estudando as com-
plexas nuances da disputa por uma sociedade mais
justa e equilibrada. Precisamos ir às raízes dos pro-
blemas, buscando compreender a estrutura e o
modo de legitimação do capitalismo.

A temática Saúde do Trabalhador permite, a
partir das feridas expostas pelo capital, desven-
dar as conexões ocultas do modo de produzir ca-
pitalista e suas conseqüências sociais. Portanto é
estratégico para a ação sindical transformadora.

Como uma mesa não é somente uma mesa
quando se torna mercadoria, um acidente de tra-
balho não é uma mera fatalidade. Analisando o
acidente de forma profunda, desvendando os
“mistérios” que o sistema busca esconder, vere-
mos que, na maioria das vezes, foi gerado pelas
relações de trabalho, pela forma como o traba-
lhador é obrigado a agir. Na maioria das situações
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são eventos facilmente evitáveis, mas a lógica do
capital não permite que ocorra uma prevenção
efetiva.

O movimento social, e o sindicalismo em es-
pecial, precisam corrigir a “preguiça” teórica e a
prática acomodada à ordem, lançando-se ao de-
safio de estudar e compreender os meandros da
estrutura capitalista, buscando lançar uma luz so-
bre a escuridão, desvendando as conexões ocul-
tas de como é exercida a dominação do capital,
enquanto estratégia de poder e as resistências
forjadas pelos trabalhadores. Para isso precisamos
usar os dois “cérebros”, “esse que transportamos
dentro do crânio” que garante a construção teó-
rica e também o cérebro “de cada um dos dedos
da mão”, ou seja, a prática refletida.

Conforme sintetiza Faria (2005) não é outra
a lógica da dominação capitalista que não o con-
trole sobre o processo de trabalho. É exatamen-
te aí que se afirma a exploração do trabalhador
no plano cotidiano da “microfísica do poder”,
decorrente de uma divisão do trabalho e de uma
constituição de classe que se operam na socieda-
de. Esta lógica deixa rastros profundos sobre os
trabalhadores, impondo doenças, mortes e sofri-
mentos. Mas, todo esse processo gera uma luta
de contrários, onde os trabalhadores buscam es-
tratégias de contra-hegemonia.

Segundo Marx (1983), o capital não tem a
menor consideração pela saúde e duração de vida
do trabalhador, a não ser quando é coagido pela
sociedade a ter consideração [...]. De modo geral,
porém, isso também não depende da boa ou da
má vontade do capitalista individual. A livre con-
corrência impõe a cada capitalista individualmen-
te, como leis externas inexoráveis, as leis imanen-
tes da produção capitalista. O jornal Times1 , em
1861, retratou com clareza esta questão:

Embora a saúde da população seja um elemento

1 In O Capital – 5 de novembro de 1861

tão importante do capital nacional, receamos
ter de confessar que os capitalistas não se sen-
tem inclinados a conservar e zelar por esse
tesouro e dar-lhe valor [...]. A consideração pela
saúde dos trabalhadores foi imposta aos fabri-
cantes (MARX, 1983).

Mas, mais do que nunca, é preciso reconhe-
cer que ainda se sabe pouco sobre o que se deve
saber e que este saber deve ser construído tendo
a práxis como referência (FARIA, 2005). Enquan-
to, por um lado, se multiplicam e sofisticam os
instrumentos de manipulação, por outro lado, a
criatividade popular deve ser estimulada, mani-
festando cada vez mais a sua vontade de cons-
truir a história com as próprias mãos. Essa cami-
nhada é feita por coletivos de pessoas que preci-
sam se encontrar onde a solidariedade precisa ser
resgatada e preservada, sem nunca desistir; não
se acomodando com a injustiça e a miséria.

CONHECER PARA TRANSFORMAR

Os estudos de Mészáros (2002), deixam cla-
ro, de forma contundente, que o capitalismo é
uma forma de controle sociometabólico, que com-
preende o ‘capital’ – relação social que se esten-
de para os planos jurídico, político, ideológico e
social —, o ‘trabalho’ — sistema hierarquizado
de trabalho, com sua divisão técnica e social do
trabalho alienante, que subordina o trabalho ao
capital por meio das suas personificações (capita-
lista, executivo, tecnocrata de estado) – e o ‘Es-
tado’ – instituição de comando político do capi-
tal. O motivo pelo qual este sistema escapa a um
efetivo grau de controle humano é devido ao fato
de ter surgido “no curso da história como uma
poderosa estrutura ‘totalizadora’ de controle à qual
tudo o mais, inclusive seres humanos, deve se
ajustar, e assim provar sua ‘viabilidade produtiva’,
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ou perecer, caso não consiga se adaptar”. Não é
simplesmente uma “entidade material”, também
não é um “mecanismo racionalmente controlável”,
como querem fazer crer os apologistas do supos-
tamente neutro ‘mecanismo de mercado’, mas é
uma forma incontrolável de controle
sociometabólico.(MÉSZÁROS, 2002).

Como Marx brilhantemente demonstrou na
sua obra O Capital, o processo de produção capi-
talista é impulsionado pela maior autovalorização
possível do capital (maior produtividade possível
dos trabalhadores).

O capitalista compra a força de trabalho e incor-
pora o trabalho, fermento vivo, aos elementos
mortos constitutivos do produto, os quais tam-
bém lhe pertencem. Do seu ponto de vista, o
processo de trabalho é apenas o consumo da
mercadoria que comprou, a força de trabalho,
que só pode consumir adicionando-lhe meios de
produção. O processo de trabalho é um processo
que ocorre entre coisas que o capitalista com-
prou, entre coisas que lhe pertencem. O produ-
to desse processo pertence-lhe do mesmo modo
que o produto do processo de fermentação em
sua adega (MARX, 2002, p. 219).

O sistema do capital se articula numa rede de
contradições que administra com dificuldades, não
conseguindo suplantar a luta de opostos – produ-
ção e controle; produção e consumo; produção e
circulação; competição e monopólio; produção e
destruição; expansão de emprego e geração de de-
semprego; forma autoritária de tomada de deci-
sões no processo produtivo e necessidade de sua
implementação “consensual”; entre inúmeras ou-
tras. Na raiz de todas elas encontramos o antago-
nismo inconciliável entre capital e trabalho, “assu-
mindo sempre e necessariamente a forma de su-
bordinação estrutural e hierárquica do trabalho ao
capital, não importando o grau de elaboração e
mistificação das tentativas de camuflá-la” (MÉSZÁ-
ROS, 2003).

OS MECANISMOS DE DOMINAÇÃO

Segundo Gramsci (1974), em uma sociedade
de classes, a supremacia de uma classe é garanti-
da através do domínio e da hegemonia, num pro-
cesso integrado e complementar. Sempre que
necessário, são usados instrumentos de coerção,
impondo o domínio do capital, garantindo a re-
produção de sua lógica de subjugar o trabalho.
Mas, para manter-se como hegemônico, um gru-
po social precisa acima de tudo a obtenção do
consenso. Se o domínio se impõe aos grupos an-
tagônicos pelos mecanismos de coerção, a hege-
monia se exerce sobre grupos sociais aliados, uti-
lizando a sociedade civil para reproduzir seus va-
lores e práticas, numa conjugação de força e de
consenso. Os grupos dominantes garantem sua
hegemonia apesar de suas contradições, utilizan-
do habilmente esses dois elementos. Em especial
na contradição fundamental, entre o capital e o
trabalho, esses elementos são centrais.

Para postar-se de forma qualificada nesse
processo é necessário desvendar os “mistérios” do
modo de produção e dos mecanismos de exercício
da hegemonia burguesa. Marx, ao abordar o “feti-
chismo” da mercadoria, mostrou que nem sempre
o que se vê, num primeiro plano, é o fenômeno
em sua totalidade. Magistralmente revela que a
mercadoria tem um caráter misterioso, que não
provém do seu valor de uso, mas do trabalho social
dos homens. Uma mesa é mais que madeira modi-
ficada pelo trabalho humano, servindo para deter-
minado fim. O caráter misterioso é que, ao tor-
nar-se mercadoria, a mesa esconde um elemento
não perceptível pelo olho humano, o trabalho so-
cialmente despendido (MARX, 2002).

Á primeira vista, a mercadoria parece ser coisa
trivial, imediatamente compreensível. Analisan-
do-a, vê-se que ela é algo muito estranho, cheio
de sutilezas metafísicas e argúcias teleológicas.
Como valor de uso, nada há de misterioso nela,
quer a observemos sob o aspecto de que se
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destina a satisfazer necessidades humanas, com
suas propriedades, quer sob o ângulo de que só
adquire essas propriedades em conseqüência
do trabalho humano. É evidente que o ser hu-
mano, por sua atividade, modifica do modo que
lhe é útil a forma dos elementos naturais. Mo-
difica, por exemplo, a forma da madeira, quan-
do dela faz uma mesa. Não obstante, a mesa
ainda é madeira, coisa prosaica, material. Mas,
logo que se revela mercadoria, transforma-se
em algo ao mesmo tempo perceptível e impal-
pável. Além de estar com os pés no chão, firma
sua posição perante as outras mercadorias e
expande as idéias fixas de sua cabeça de madei-
ra, fenômeno mais fantástico do que se danças-
se por iniciativa própria [...] O caráter misteri-
oso da mercadoria não provém do seu valor de
uso, nem tampouco dos fatores determinantes
do valor [...] A mercadoria é misteriosa sim-
plesmente por encobrir as características sociais
do próprio trabalho dos homens, apresentando-
as como características materiais e propriedades
sociais inerentes aos produtos do trabalho [...]
Uma relação social definida, estabelecida entre
os homens, assume a forma fantasmagórica de
uma relação entre coisas [...] Esse fetichismo do
mundo das mercadorias decorre do caráter soci-
al do próprio trabalho que produz mercadorias
(MARX, 2002, p. 93-94).

Além da dinâmica concreta, objetiva, do
modo de produção, que se reproduz a cada mo-
mento, em todas as esferas, outros elementos
interagem para garantir a dominação/hegemonia
do capital. Nem sempre as aparências expõem o
real conteúdo das coisas, de um discurso ou de
uma ação. Faz-se necessário compreender três
elementos fundamentais da dominação capitalis-
ta, para que possamos empreender movimentos
de contra-hegemonia.

Poder da ideologia

Conforme Mészáros (2002) a ideologia não
é uma ilusão nem superstição religiosa de indiví-

duos mal-orientados, mas uma forma específica
de consciência social, materialmente ancorada e
sustentada pelas classes dominantes. O trabalho
de Marx, A Ideologia Alemã, resume o modo como
a dominação de classe combina o poder material
com o poder espiritual:

As idéias da classe dominante são, em todas as
épocas, as idéias dominantes, ou seja, a classe que
é o poder material dominante da sociedade é, ao
mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante.
A classe que tem à sua disposição os meios para a
produção material dispõe assim, ao mesmo tem-
po, dos meios para a produção espiritual, pelo que
lhe estão assim, ao mesmo tempo, submetidas
em média as idéias daqueles a quem faltam os
meios para a produção espiritual. As idéias domi-
nantes são mais do que a expressão ideal das rela-
ções materiais dominantes, as relações materiais
dominantes concebidas como idéias (MARX; EN-
GELS, 2002).

Ainda para entender o poder da ideologia,
recorremos a Thompson (1995), para identificar
os mecanismos que garantem a reprodução das
relações sociais através de três aspectos:

§ a produção das relações sociais exige não
apenas a reprodução das condições materiais da
vida social (alimentação, habitação, máquinas,
etc.), mas também a reprodução dos valores e
crenças socialmente partilhados;

§ alguns valores e crenças socialmente par-
tilhados constituem os elementos da ideologia do-
minante que, por estar difundida na sociedade,
garante a adesão das pessoas à ordem social;

§ a produção e difusão da ideologia domi-
nante é uma das tarefas do estado, ou das agên-
cias particulares e dos oficiais do estado.

A ideologia dominante da gestão capitalista
cumpre o papel de continuar a manter a concep-
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ção segundo a qual o controle cabe ao capital em
detrimento de uma gestão democrática dos tra-
balhadores sobre seu trabalho. A luta de contrá-
rios – manter ou negar o modo dominante de
controle social – manifesta-se nas formas ideo-
lógicas, orientadas para a prática, em que os ho-
mens se tornam conscientes deste e o resolvem
pela luta (MESZÁROS, 2003; FARIA, 2005).

Papel do Estado

O estado moderno pertence à materialida-
de do sistema do capital, e corporifica a necessá-
ria lógica de garantir a extração do trabalho ex-
cedente e a contínua expansão. Tornando sus-
tentável (enquanto permanecer historicamente
sustentável) a prática estruturada de atribuir ao
“trabalho livre” o cumprimento de funções rigo-
rosamente econômicas de forma incontestemente
subserviente, o Estado é o complemento perfei-
to das exigências internas desse “sistema de con-
trole sociometabólico antagonicamente estrutu-
rado”. Como fiador geral do modo de reprodu-
ção “insanavelmente autoritário” do capital, o
Estado reforça a dualidade entre produção e con-
trole, e também a divisão hierárquico-estrutural
do trabalho, de que ele próprio é uma clara ma-
nifestação (MÉSZÁROS 2003).

Não se pode ter ilusões quanto às dificulda-
des de enfrentar o capital e o Estado, seu colabo-
rador mais disposto. “O papel do governo britâni-
co na greve dos mineiros de 1984 oferece um
exemplo muito claro de como o Estado pode in-
terferir a favor do capital. [...] as autoridades do
estado, com total cooperação do judiciário, tam-
bém intervieram de todas as formas na disputa,
negando aos grevistas suas legítimas reivindica-
ções e privando o Sindicato Nacional de Mineiros
de todos os seus recursos. Chamar os mineiros
de “inimigo interno” e vangloriar-se de despedi-
los atendeu ao objetivo de intimidação do sindi-
calismo radical em geral, sempre que apareces-
sem com reivindicações não integráveis. O papel

do governo Fernando Henrique Cardoso em re-
lação à greve dos petroleiros mostra que tratou-
se de uma estratégia articulada, ancorada no cha-
mado “Consenso de Washington”.

Mas o Estado age também de forma menos
direta através de organismos privados como sin-
dicatos, associações políticas, através de manipu-
lações legislativas e mesmo com a cooptação, tor-
nando-se essas instituições, muitas vezes, repro-
dutoras da ordem vigente (GRAMSCI, 1974).

Modernamente os órgãos de comunicação tor-
naram-se instrumentos de reprodução. Como dizia
Gramsci (1974) “o Estado tem e pede o consenso,
mas também ‘educa’ este consenso”, sendo que atu-
almente é viabilizado, antes de mais nada, através
das televisões, “designadas vulgarmente como pri-
vadas”, mas que são na realidade o principal susten-
táculo político do poder dominante, Liguori (2003)
vai mas além, afirma que cria um novo “senso co-
mum”, do qual são expelidos a política, a participa-
ção, a vida em relação aos outros, o sentido de co-
munidade, o impulso à solidariedade.

Dominação nas organizações produtivas

Faria (2005), em importante estudo, desven-
da os mecanismos de dominação nas organizações
produtivas capitalistas, onde o capital materializa
sua dominação e extrai a mais-valia, reproduzin-
do cotidianamente sua lógica de maximizar o lu-
cro a qualquer custo. O estudo mostra que, nas
formas mais remotas da produção capitalista, os
produtores diretos tinham sobre elas considerá-
vel controle, sendo que, em vários casos, chega-
vam a possuir, senão todos, pelo menos parte dos
seus meios imediatos de produção. Tal situação
facilitava aos produtores o controle do ritmo de
trabalho e da extensão da jornada, ao mesmo
tempo em que, em contrapartida, dificultava ao
capitalista a elevação da taxa de exploração. O
controle do processo de trabalho pelos trabalha-
dores era um obstáculo à acumulação capitalista.
A luta de classes, no século XIX, portanto, era



CONEXÕES OCULTAS: REFLEXÕES SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR...|   15

Boletim da Saúde | Porto Alegre | Volume 20 |Número 1 | Jan./Jun.2006

uma luta, principalmente sobre as condições do
controle do processo de trabalho.

A necessidade de dividir o processo de tra-
balho e de apropriar-se de seus resultados, na or-
ganização capitalista, tem implicações de nature-
za jurídica, na medida em que esta define as ins-
tâncias normativas e legais das relações. Assim,
no nível político-ideológico, a estrutura da obje-
tividade econômica precisa contar com uma es-
trutura de poder que lhe corresponda, já que de-
manda articulações entre ambas as estruturas, as
quais determinam duplamente, pois enquanto os
elementos de nível econômico remetem às rela-
ções de propriedade,os elementos do nível polí-
tico-ideológico remetem às relações  de domina-
ção, as quais devem garantir a permanência e a
institucionalização daquelas, daí por que se trata
de relações de poder, buscando a concretização
da dominação (FARIA, 2005).

Assim, enquanto os elementos jurídico-polí-
ticos devem ser buscados nos sistemas normati-
vos, inclusive naqueles determinados no âmbito do
Estado e que regulam a vida dos sujeitos no interi-
or das organizações, os elementos político-ideoló-
gicos centrais da gestão capitalista do trabalho de-
vem ser buscados na teoria administrativa.

Como aponta Faria (2005), o controle é es-
sencial para viabilizar a lógica reprodutora do ca-
pital, pois “os sistemas de controle visam garantir
a manutenção e o aperfeiçoamento da produção
de valor excedente através do controle do pro-
cesso e das relações de trabalho e dos sujeitos
trabalhadores, das maneiras mais diretas e obje-
tivas às mais indiretas, sutis e subjetivas”. A pro-
dução de valor excedente pela exploração do tra-
balho é a razão de ser do capital, o qual a viabiliza
pelo exercício do poder. Eis aí o círculo objetivo
(econômico, político e social) e subjetivo (psicos-
sociológico) do capital nas unidades produtivas sob

seu comando: poder – controle – exploração/acu-
mulação – poder.

VORACIDADE DO CAPITAL SOBRE O
TRABALHADOR

Esta lógica, em toda a sua trajetória histó-
rica, resulta em conseqüências para o elo mais
fraco — o trabalho, principalmente no que toca à
saúde física e mental da classe que vive do traba-
lho. São alarmantes as conseqüências do modo
de produzir do capital:

· 1 bilhão de pessoas vivem em pobreza ab-
soluta;

· 900 milhões de adultos são analfabetos;
· 100 milhões de pessoas não têm casa;
· 150 milhões de crianças menores de 5 anos

são desnutridas. (United Nations Development
Program/UNDP, 1990 – RIGOTTO)

Além disso, não podemos deixar de mencio-
nar os problemas ambientais – efeito estufa; des-
truição da camada de ozônio; chuvas ácidas; po-
luição das águas, do solo e do ar; acúmulo de lixo
tóxico – ameaças à sobrevivência do planeta.

No dia-a-dia laboral o rastro da sanha pro-
dutivista do capital se expressa de forma dramá-
tica. No Brasil ocorrem 8 mortes por AT diaria-
mente e 15 mil acidentes de trabalho (fonte:
INSS)2 .

Conforme Vilela (2003), de 1970 a 1995 fo-
ram registrados oficialmente no Brasil 105.698
mortes decorrentes do trabalho (INSS), repre-
sentando uma média de 4.228 trabalhadores/ano.
O autor faz um paralelo com as mortes de solda-
dos americanos no Vietnã, onde morreram 45 mil
soldados em quatorze anos de conflito, uma mé-
dia de 3.214 soldados/ano. Esta situação não tem
tido a necessária visibilidade. Segundo Dejours
(1999), o espaço dedicado à discussão sobre o

2Informação verbal da apresentação do Palestrante Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira, no Seminário Nexo Teórico Epidemiológico, ocorrido no Grande
HotelCanela — Canela (RS) em 16 ago. 2006.
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sofrimento no trabalho tornou-se tão restrito que,
nos últimos anos, produziram-se situações dra-
máticas como jamais se viu anteriormente: ten-
tativas de suicídio ou suicídios consumadas, no
local de trabalho, que atestam provavelmente o
impasse psíquico criado pela falta de interlocutor
que dê atenção àquele que sofre e pelo mutismo
generalizado.

Acidente é uma ocorrência inesperada, im-
previsível. A grande maioria dos acidentes e do-
enças não são fatalidades. São eventos presumí-
veis, que podem ser evitados pelas técnicas exis-
tentes. A falta de uma política de prevenção é
derivada das complexas relações político-ideoló-
gicas onde está inserido o campo da saúde do tra-
balhador, cujas causas dos acidentes e doenças
não são meras questões técnicas. Devemos ter
como referência que a causa principal dos aci-
dentes e doenças do trabalho é organizacional,
gerada pelo autoritarismo da organização do tra-
balho para viabilizar a lógica do capital de produ-
ção de mais-valia, lucro.

CONTRA-PODERES/
CONTRA-HEGEMONIA

A estrutura maciça das democracias moder-
nas, seja como organizações estatais, seja como
conjunto de associações da vida civil, constitui para
a arte política algo similar às “trincheiras” e às
fortificações permanentes da frente de combate
na guerra de posições. A guerra de posições, como
um conflito cultural que envolve ideologia, reli-
gião e sistema de valores, ocorre na sociedade
civil, que é, em si mesma, um “complexo” de
associações e grupos voluntários altamente arti-
culados e dispostos em múltiplas camadas. Mas a
complexidade e a sofisticação da vida sociopolíti-
ca não se limitam à esfera civil, e também se es-
tendem para as “organizações do Estado” (FON-
TANA, 2003).

Gramsci (1974) opõe o que chama de eco-
nômico-corporativo ao político. O econômico-cor-

porativo se refere aos bens e vantagens particu-
lares e puramente econômicos, relativos aos in-
teresses de um dado grupo; e o político se refere
a bens que transcendem o puramente econômi-
co e particular, bens que são universais, uma vez
que abrangem os interesses de vários outros gru-
pos. O movimento do particular para o universal,
do econômico para o político, é precisamente um
movimento hegemônico, no qual se estabelece
uma multiplicidade de grupos e se exerce a dire-
ção moral e intelectual. Tal direção produz o con-
senso pelo qual se agregam os interesses dos gru-
pos aliados ou associados. Mas este consenso se
produz no quadro de uma aliança de grupos, em
competição com uma aliança antagônica de gru-
pos opostos (GRAMSCI, 1974).

Deste modo, a sociedade civil, embora re-
presente e denote a esfera da liberdade e do con-
senso, é ao mesmo tempo a esfera na qual acon-
tecem competição, conflito e luta entre partes.
É a esfera na qual diferentes concepções do mun-
do se opõem umas às outras e disputam o apoio
das pessoas. Aqui, produz-se o consentimento,
constrói-se o consenso e mobiliza-se o apoio po-
pular (FONTANA, 2003).

Diante do exposto até aqui, é forçoso res-
saltar que não é possível realizar uma efetiva pre-
venção, eliminando os inúmeros agravos à saúde
dos trabalhadores, sem que hajam mudanças pro-
fundas na sociedade. O modo de produção capi-
talista, produto de uma construção histórica, não
permite que se desenvolvam alguns elementos
essenciais para que se enfrentem de fato a ex-
ploração e suas conseqüências.

Nestes termos, a saúde é um campo estraté-
gico de atuação política e sindical. Isso, porém, não
significa que não seja operacional no campo das
ações de saúde em si. Conforme bem salienta Daúd
Júnior (1995), há uma interdependência no campo
político das soluções dos problemas de trabalho,
seja quanto ao padrão de desgaste ou reprodução,
pois estes implicam em aumentar a resistência dos
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trabalhadores contra as estratégias de exploração.
O campo da Saúde do Trabalhador e a Vigi-

lância em Saúde do Trabalhador, em especial, são
importantes trincheiras na guerra de posições en-
tre o capital e o trabalho. E o movimento sindical
tem uma responsabilidade histórica de ser vanguar-
da nessa luta de resistência ao domínio do capital.

ELEMENTOS PARA UMA PRÁXIS

Segundo o pensamento marxista, a história
da humanidade é de luta de classes e com ela se
identifica a Práxis, tomada numa acepção onde ela
não é mais a Práxis que se modifica, mas práxis que
modifica (BOBBIO, 2002). Conforme Houaiss, a
Práxis, segundo a filosofia marxista, é o conjunto
de atividades que visam a transformar o mundo e,
particularmente, os meios e as realizações de pro-
dução sobre a qual repousam as estruturas sociais.

A partir do conceito de Práxis, como ação
refletida, precisamos impor uma forma de atuação
onde os trabalhadores sejam sujeitos reais da his-
tória e não instrumentos passivos de determina-
ções materiais ou espirituais. Uma prática que se
ocupa das transformações da realidade por meio
de uma consciência nunca separada dos condicio-
namentos sociais e dos conflitos de classe.

Conforme expressa Semeraro (2003), ao abor-
dar a concepção de Gramsci, a dimensão subjetiva
e o momento ético-político não são o resultado de
um efeito mecânico proveniente de estruturas ob-
jetivas, e nem se identificam com alguma idéia pré-
determinada que dirige a história misteriosamen-
te, mas são a expressão mais elevada do projeto
hegemônico de sociedade que as classes subalter-
nas são capazes de construir quando se constitu-
em como sujeitos conscientes e ativos.

Sem deixar de intervir nas questões institucio-
nais, precisamos ser capazes de produzir uma práti-
ca política que consiga organizar os trabalhadores
incluídos no mercado de trabalho formal, bem como
os excluídos. Precisamos enfrentar algumas ques-

tões desvendando as conexões ocultas da domina-
ção do capital, transformando a falsa consciência em
consciências críticas através de uma prática trans-
formadora.

O desafio reside na capacidade de superar a
tendência de as lutas cotidianas ficarem restritas a
interesses individuais e particulares desconectados
de um projeto totalizador. A própria luta pela saú-
de encontra limites em sua efetividades quando se
estrutura num “ turbilhão de demandas fragmen-
tadas”, sendo facilmente despolitizadas e burocra-
tizadas pelo próprio Estado (LIGUORI, 2003).

O movimento pela defesa da Saúde dos Tra-
balhadores é um campo privilegiado numa prática
que supera as ações pontuais desconectadas, pois
busca compreender a relação do processo de saú-
de/doença no trabalho, entendendo a saúde e a
doença, de modo articulado com o modo de pro-
dução e desenvolvimento da sociedade num de-
terminado contexto histórico. Parte do princípio
de que a forma de inserção dos homens no traba-
lho contribui efetivamente para sua forma de ado-
ecer e morrer (LAURELL; NORIEGA, 1989).

Nesta perspectiva, os trabalhadores são su-
jeitos ativos dos processos de estudos e modifica-
ções dos ambientes de trabalho, capazes de cons-
truir sua própria história. Nas relações saúde/do-
ença, os trabalhadores buscam o controle sobre
as condições de trabalho; mas, alcançar este con-
trole, depende de toda uma conjuntura sócio-po-
lítica de uma determinada sociedade.

[...] trabalhadores buscam ser reconhecidos em
seu saber, questionam as alterações no processo
de trabalho, particularmente a adoção de novas
tecnologias, exercitam o direito à informação e a
recusa ao trabalho perigoso ou arriscado à saúde
(MENDES; DIAS, 1991, p. 34).

Para isso, no que tange à Saúde do Trabalha-
dor, é necessário reafirmar o princípio da não de-
legação. Não devemos nos iludir com mudanças
“pelo alto”. Ao institucionalizar-se, o movimento
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atua em um terreno onde o capital tem grande
mobilidade. Veja-se a desproporcional influência
sobre os parlamentares, bem como a forma como
o Estado foi e é estruturado para reproduzir as
relações de dominação burguesa.

O Judiciário é lento, em geral cego, e balan-
ça para o lado empresarial, onde vigora o direito
reparativo em detrimento do direito preventivo.
A demora processual favorece a manutenção de
ambientes insalubres, os acidentes e a cronifica-
ção de doenças.

Se esperarmos pelo Estado, os trabalhado-
res continuarão morrendo. É precária a estrutura
dos organismos e instituições responsáveis pela
proteção à saúde dos trabalhadores. Conforme
Machado (2005), há, entre as instituições, uma
“disputa teórica e muitas vezes intuitiva e sobre-
tudo  condicionada pelos próprios micropoderes
existentes“. Ainda segundo o mesmo autor, in-
cluindo “de forma perversa, os corporativismos
que se auto-reproduzem como fim de sua ação
institucional, constituindo-se num campo fecha-
do de negócios e saberes”.

O chamado conflito de competências entre
o SUS e o Ministério do Trabalho quanto à inspe-
ção dos locais de trabalho mostra o formalismo e
a disputa corporativa que, consciente ou não,
operam na defesa do capital. O objetivo deveria
ser o de preservar a integridade dos trabalhado-
res, de todas as formas possíveis, com todos os
aliados disponíveis. Para isso, as instituições de-
veriam exercer suas competências de forma arti-
culada.

Os investimentos em prevenção aos agravos
à saúde dos trabalhadores são extremamente li-
mitados. As empresas, em sua maioria, adotam
medidas cartoriais, um aparentar fazer, a fim de
fugir de eventuais fiscalizações ou ações judiciais.
Historicamente, o Estado não atua efetivamente
na prevenção da Saúde do Trabalhador. O por quê
disso buscamos nas relações de trabalho, no con-
teúdo da sociedade capitalista, sociedade dividida
em classes, onde o trabalho precisa ser dominado

para que se extraia o máximo de produtividade.
Qual outro motivo há para o escasso investimen-
to em campanhas de esclarecimento e mobiliza-
ção da sociedade para enfrentar as mortes e ado-
ecimento pelo trabalho? Campanhas contra a po-
liomielite e a AIDS são comuns e intensas. Con-
tra os acidentes de trabalho, muito pouco se vê.
A diferença é que na AIDS e na pólio os potenci-
ais causadores de adoecimento são vírus. No caso
dos AT, os causadores são as relações de traba-
lho, o modo como a sociedade se estrutura. Da
mesma forma que é preciso identificar o tipo de
vírus, desenvolvendo a vacina necessária, tem que
se atacar o “vírus social” que gera as doenças e
mortes em sua matriz, em seu lócus, qual seja,
nas empresas e na estrutura política e ideológica
que sustenta a dominação.

Essas visões proliferam por não existir uma
política de governo priorizando a saúde dos traba-
lhadores. Partilhando as idéias dos autores, “para
superar a prática “intra-muros” e para atingir os
resultados esperados, é preciso implementar ações
e estratégias que se contraponham ao modelo he-
gemônico e enfrentem a estrutura institucional
marcada pela reprodução de práticas privatistas e
corporativas, e construir instrumentos integrados
e interligados de sistemas de informações que dêem
visibilidade às condições de saúde e de trabalho
das instituições” (CORRÊA et al., 2005, p. 90).

Não delegar não significa isolar-se, excluir par-
ceiros. Pelo contrário, o próprio modelo operário
italiano foi construído com a ajuda de técnicos. Mas,
uma das originalidades do movimento foi a emer-
gência, ao longo da década de 1960, de um modelo
autônomo de análise das condições de trabalho,
modelo este que teve profunda influência nas polí-
ticas e práticas de saúde no trabalho. Os operários
descobriram-se mais preparados do que a burgue-
sia para desvendar a  realidade, por possuírem o
ponto de vista mais amplo, que lhes permitia en-
xergar todos os interesses da outra classe social.

A luta pelo reconhecimento das Lesões por
Esforços Repetitivos (LER) teve sua origem na CIPA
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do Banco do Brasil, em Porto Alegre. A relação
entre sintomas e afastamento de colegas cha-
mou a atenção dos cipeiros, que partiram para a
investigação e conseguiram comprovar a relação
com o trabalho. Este processo foi difícil, pois en-
frentaram a negação da empresa e de técnicos
os mais variados. Mas mostrou que os trabalha-
dores protagonizam novos conhecimentos cien-
tífico-epidemiológicos negados hegemonicamen-
te. O princípio da não delegação pressupõe a ca-
pacidade de envolver e organizar os trabalhado-
res no exercício de seu ofício.

SINDICALISMO - IMPORTANTE
AGENTE NA BATALHA DAS CLAS-
SES

Conforme sustentou Gramsci (1974), para
construir-se um movimento hegemônico é pre-
ciso a capacidade de exercer a direção moral e
intelectual, e conseguir articular adequadamen-
te o movimento, do particular para o universal,
do econômico para o político. Tal direção produz
o consenso, porque se agregam os interesses dos
grupos aliados ou associados. Mas este consenso
se produz no quadro de uma aliança de grupos,
em competição com uma aliança antagônica de
grupos.

Em vários períodos, o sindicalismo mostrou
capacidade de ação na disputa pela hegemonia,
na arte da guerra de posições. Foi um dos prin-
cipais protagonistas do movimento da reforma
sanitária que culminou com a criação do SUS;
também foi ator essencial na luta pela anistia e
pela democratização do país. A maior parte dos
direitos dos trabalhadores, também chamados
de direitos sociais, foi conquistada durante o sé-
culo XX, em épocas favoráveis às lutas do mo-
vimento operário.

Essa situação mudou radicalmente desde
os anos 80, quando o neoliberalismo se tornou
hegemônico no mundo capitalista e eliminou as

bases institucionais da política keynesiana. O aces-
so ao trabalho tornou-se precário. A própria forma
de trabalhar mudou. Com a ajuda de novas tecno-
logias, trabalhadores são substituídos por máqui-
nas, e os que ficam estão sujeitos a intensificação
de ritmos. O trabalho é executado de tal forma
que separa o trabalhador. Impõe diferenças entre
pessoas e grupos e são desenvolvidos mecanismos
onde trabalhador controle trabalhador, exasperando
conflitos e a concorrência interpessoal. A terceiri-
zação é largamente utilizada como forma de dimi-
nuir salários e flexibilizar a produção, gerando gran-
des contingentes de trabalhadores precarizados,
eventuais, com o subemprego se generalizando.
Segundo Boito  Junior (1999), esta nova realidade
arrefeceu e tornou defensivo o novo sindicalismo.
Ele não deixou de ser um movimento social im-
portante, mas sua capacidade de intervenção na
luta política e social diminuiu.

A classe burguesa busca eliminar os antago-
nismos entre projetos de classe distintos, no in-
tuito de construir um “consenso ativo”, em nome
de uma falsa visão universal da realidade social.
Procede-se, assim, a uma verdadeira “reforma
intelectual e moral”, sob a direção da burguesia,
que, em nome da crise internacional do capital,
consegue socializar uma “cultura da crise”, trans-
formada em base material do consenso e, por-
tanto, da hegemonia. O movimento sindical in-
seriu-se passivamente no consenso ativo (GRA-
MSCI, 1974).

Diante da crise, os sindicatos podem se pre-
servar como elementos de mediação sócio-insti-
tucional de corporações assalariadas com alguma
capacidade de intervenção social e política (a ide-
ologia do tripartismo é sua expressão mais avan-
çada). Entretanto, o que parece ser virtude é, na
verdade, o velho vício do pragmatismo sindical e
do neocorporativismo. Para garantir a mera pre-
servação de seus espaços burocrático-institucio-
nais, o sindicalismo está contentando-se em in-
corporar o discurso da ordem do capital (ALVES,
2000).
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Para alterar a situação de subalternidade é
necessário assumir a consciência do significado das
hierarquias sociais, do como trabalhar, da efetiva
posição de classe. Se faz necessária a elaboração
de uma nova concepção de economia, de políti-
ca, de Estado e de sociedade, capaz de desarti-
cular a ideologia dominante. nunca adequando-se
à ordem, como muitas vezes assistimos. Como
escreveu Santos (1995):

Os exageros de um sindicalismo de contestação,
que não produz resultados palpáveis, e de um
sindicalismo de participação, que confunde parti-
cipação com consentimento aos critérios arbitrá-
rios da gestão, contribuíram para criar um vazio
onde prosperou o sindicalismo defensivo”. As-
sim, o que o sindicalismo tem hoje para tratar
em seu cotidiano está carregado e impregnado
do que ontem foi construído e que não se conse-

gue desamarrar. Mas é preciso beber do ontem

de forma a superá-lo positivamente, e não ser

levado pela inércia.

A organização de coletivos de trabalhadores para
enfrentar a dominação do capital nunca foi proposta
governamental, pertencendo às experiências popu-
lares que desafiam instituídos e tradições (CECCIN,
2005), sendo o movimento pela saúde uma expres-
são exemplar da capacidade de garantir o protago-
nismo dos trabalhadores. Conforme Simionatto
(2003), hoje os trabalhadores enfrentam dificulda-
des tanto no terreno econômico como também no
ideológico, “esfera onde se produzem e se mantêm
as resistências aos impulsos de unificação da consci-
ência humana”. Ainda segundo o autor, baseado em
Gramsci, as concepções de mundo são impostas do
exterior, configurando uma unidade ideológica onde
o capital garante sua dominação. Romper com esta
situação requer a elaboração de uma nova forma de
pensar, crítica e coerente, viabilizadora de políticas
sociais, com base no real e na experiência efetiva
(GRAMSCI, 1974; SIMIONATO, 2003).

O campo Saúde do Trabalhador e a Vigilância

em Saúde do Trabalhador é uma importante “trin-
cheira” na “guerra de posições”, pois permite dis-
putar símbolos e verdades, trabalhar a realidade
concreta, desvendando as conexões ocultas do modo
de produzir capitalista. Isto se dá a partir do traba-
lhador doente ou acidentado, mostrando que, por
trás dos que sofrem, existe um sistema de controle
que impõe sua lógica.

Permite também organizar os trabalhadores,
“unificando consciências”, enfrentando a fragmen-
tação e o individualismo. Na luta pela saúde, é
clara a relação do econômico-corporativo com o
político. Resolver o problema individual passa na
maioria das vezes por soluções universais, onde
os princípios do SUS expressam isso. A ação em
Saúde do Trabalhador permite articular diversos
setores sociais, pois é um campo onde  intera-
gem amplos grupos sociais, questão essencial para
superar o neocorporativismo que despotencializa
a eficácia das ações. É importante mecanismo de
exercício da cidadania, onde a participação popu-
lar nas políticas públicas é viabilizado, o que pro-
picia a intervenção organizada dos atores sociais.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador é uma
área de promoção da saúde essencial na ação sin-
dical. Vigiar significa estar atento para evitar que
ocorram coisas indesejadas: A vigilância de um lo-
cal para evitar roubos ou vigiar para que o filho não
caia. Vigiar a saúde dos trabalhadores é estar aten-
to para evitar que esta seja afetada pelas condi-
ções de trabalho. No conceito de vigilância da saú-
de, o verdadeiramente importante não é somente
o instrumento ou a informação a que se recorre.
De nada serviria vigiar um banco se, quando temos
consciência de que sofreremos um assalto, nos li-
mitarmos a tomar nota do dia e da hora. No pró-
prio conceito de vigilância está a finalidade: evitar
que suceda algo. Pois aqui é o mesmo. O sentido
da vigilância da saúde é impedir que esta se dete-
riore, ou deter o mais rápido possível sua deterio-
ração, se não se pode evitá-la.
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PROPOSTAS PARA UMA ESTRATÉGIA
SINDICAL

Uma estratégia de participação neste terre-
no deve saber combinar dois elementos. De uma
parte, se deve manter a capacidade sindical de
proposta para garantir uma boa orientação pre-
ventiva de Vigilância em Saúde. Da outra parte,
deve-se desenvolver uma ação de acompanha-
mento e controle para que a vigilância se realize
de forma coerente e ajustada às prescrições nor-
mativas, sempre compreendendo que é um pro-
cesso político, onde a técnica deve estar a servi-
ço da preservação da saúde, e não desconhecen-
do que sua eficácia depende de condicionantes
sócio-políticos.

A Vigilância em Saúde do Trabalhador, ao mo-
nitorar as empresas e o ambiente, permite, além
de evitar que agravos ocorram ou continuem a
ocorrer, comprovar o real. Com dados concre-
tos, podemos mostrar a lógica devastadora do
capital, desconstituindo suas “verdades falseadas”.
Permite, igualmente, construir conexões, nexos,
entre o adoecer/acidentar-se de um trabalhador
e as causas coletivas. Assim, é possível desenvol-
ver estratégias de intervenção que coloquem em
movimento os que sofrem, buscando mudanças
na estrutura que condiciona os agravos.

Deve-se manter a capacidade de iniciativa,
proposta e negociação em relação à identificação
de problemas, seleção de prioridades e, em ge-
ral, com a organização da prevenção (planos,
medidas de controle, valoração de resultados).
Conforme Netz e Machado (2004), os princípios
e objetivos relacionados abaixo são primordiais
para a saúde dos trabalhadores:
1. Humanizar o trabalho, adaptando o trabalho

às pessoas;
2. Direito à livre organização;
3. Acesso e democracia nos locais de trabalho;
4. Eliminar, na origem, os riscos à saúde e ao

meio ambiente;
5. Direito à informação, direito de saber;

6. Direito de recusa ao trabalho perigoso à saú-
de e ao meio ambiente;

7. Impedir a transferência de riscos;
8. Mudanças tecnológicas com participação dos

trabalhadores;
9. Não delegar a outros a defesa da saúde e do

meio ambiente;
10. Recusar a “venda da saúde”;
11. Responsabilizar objetivamente o empregador

pelos danos à saúde e ao ambiente;
12. Estabelecer o controle social da saúde do tra-

balhador e do meio ambiente;
13. Garantir poder de vigilância e fiscalização dos

locais de trabalho aos sindicatos.

ELEMENTOS PARA UMA AÇÃO
EM VIGILÂNCIA PELOS SINDICATOS

Os sindicatos devem construir estratégias de
ação neste terreno combinando alguns elemen-
tos:

· Exercer um trabalho de Vigilância sobre as
empresas, garantindo o cumprimento das normas
de prevenção.

· Desenvolver mecanismos de controle que
possam detectar precocemente problemas à saúde
dos trabalhadores, intervindo para eliminar os ris-
cos.

· Capacidade de elaboração de propostas
para a construção de programas preventivos, ne-
gociados com as empresas ou via Ministério Pú-
blico, para se antecipar aos riscos.

· Criar mecanismos permanentes de consulta
aos trabalhadores. Considerar os riscos para a saú-
de aqueles que os trabalhadores consideram como
tal. Fazer com que as medidas preventivas adota-
das sejam aquelas que os trabalhadores conside-
ram como as mais adequadas. O saber do traba-
lhador é insubstituível, tão importante quanto o
dos próprios técnicos. O trabalhador no dia-a-dia
laboral é quem sofre os efeitos da produção e, sem
sua participação, não haverá um efetivo trabalho
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preventivo e as soluções não serão as mais ade-
quadas.

· Analisar os programas de controle médico
e de riscos ambientais, verificando se as orienta-
ções e cronogramas estão sendo cumpridos.

· Controle epidemiológico, utilizando e in-
tegrando os vários indicadores disponíveis: Pes-
quisas; CATs; SIST; Mapa de Riscos; análise ergo-
nômica, etc.

· Informar a categoria quanto aos riscos a que
estão expostos os funcionários e criar um canal de
denúncias de problemas nos locais de trabalho;

· Formar os CIPEIROS, Delegados Sindicais,
Dirigentes Sindicais, ativistas.

· Acionar a fiscalização dos órgãos públicos sem-
pre que forem detectados riscos ou agravos à saúde.

· Utilizando a legislação que garante a parti-
cipação dos sindicatos (OIT/Código Municipal de
Saúde), buscar convênio para realizar inspeções
nos locais de trabalho a fim de não só detectar e
eliminar os riscos, mas antecipar-se a eles;

· organizar os trabalhadores;
· aliança com amplos setores sociais;
· informação permanente.
Para que tudo isso seja efetivo, precisamos

garantir o empoderamento dos trabalhadores, su-
perar o código penal das empresas, democrati-
zando o ambiente laboral, garantindo aos repre-
sentantes dos trabalhadores o acesso aos locais
de trabalho, com poder de fiscalização, bem como
garantir que os trabalhadores possam organizar-
se livremente. Outro elemento essencial é a ampla
substituição processual, principalmente em cau-
sas coletivas, exercendo o direito preventivo.

Sabemos que as estruturas do SUS, MTE,
Previdência não conseguem dar conta da grave
situação de saúde dos trabalhadores. Os sindica-
tos estão espraiados por todos os municípios do
país. Têm razoável estrutura, e muitos possuem
departamentos de saúde e técnicos contratados.
Por que não incorporar esse setor na RENAST,
garantindo a possibilidade de realizar uma efetiva

vigilância, com metodologia e estrutura material
para isso e prerrogativas legais?

Para além do sistema fechado da rede de
saúde que se estrutura em torno dos serviços do
SUS e de seus técnicos, a relação com o movi-
mento social é feita meramente através do con-
trole social, que na maioria dos casos está institu-
cionalizado e controlado pelas prefeituras/esta-
do. A participação social é muito limitada. Faz-se
necessário mais do que controle, precisamos de
empoderamento, participação social.

Um dos conceitos-chave da prevenção dos
riscos profissionais e da promoção da saúde no
trabalho é a participação efetiva e concreta dos
trabalhadores e dos seus representantes. Uma par-
ticipação substantiva pressupõe que a comunida-
de se apresente no nível da estruturação, execu-
ção, avaliação e tomada de decisões em todas as
etapas, uma co-gestão de equipamentos, servi-
ços e ações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objeto da Saúde do Trabalhador pode ser
definido conforme Mendes e Dias (1991),

“como o processo saúde-doença dos grupos hu-
manos, em sua relação com o trabalho. Repre-
senta um esforço de compreensão deste proces-
so — como e porque ocorre — e do desenvolvi-
mento de alternativas de intervenção que levam
à transformação em direção à apropriação, pelos
trabalhadores, da dimensão humana do trabalho”.

Neste sentido, a Saúde do Trabalhador rom-
pe com a concepção hegemônica, que estabelece
um vínculo causal entre a doença e um agente es-
pecífico, ou um grupo de fatores de riscos presen-
tes no ambiente de trabalho que tenta superar o
enfoque que situa sua determinação no social, re-
duzido ao processo produtivo, desconsiderando a
subjetividade.
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A necessidade de enfrentar essas questões
coloca a saúde do trabalhador como questão pri-
oritária, uma vez que permeia variadas faces da
vida da população. A Saúde do Trabalhador se
coloca de forma transversal em relação a todas
políticas públicas. Abordar este tema significa
compreender que, ao tratar o tema trabalho (e
não trabalho), abordamos a essência do sistema
capitalista em suas relações humanas e mercantis.

Frente à realidade com que se deparam os
trabalhadores, se faz necessária uma profunda re-
flexão sobre a identidade e a prática de seus diri-
gentes sindicais. Como intervir frente às deman-
das, de forma pontual e ao mesmo tempo com
uma perspectiva de transformação desse modelo
de sociedade que exclui, adoece, precariza e nega
direitos aos trabalhadores?

Martinelli (2001) afirma que “falar de identi-
dade hoje pressupõe a superação da nostalgia do
idêntico, a ruptura com o princípio da permanên-
cia que, em nossas instituições, em muitos mo-
mentos, transmutou-se em um verdadeiro prin-
cípio da inércia, produzindo práticas orientadas
por um ritualismo mimético, eternas reproduto-
ras do já produzido. Para tanto, sem dúvida, é
necessário lançar um novo olhar para o real, um
olhar crítico, rigoroso, lembrando o lúcido ensi-
namento do filósofo francês Joseph Degérando,
de que “é somente se acostumando a fixar que o
olho aprende a ver”. É somente através da insis-
tência e da busca constante de respostas para a
realidade dos bancários que acharemos os espa-
ços para conquistas. É com o movimento do real
que temos de aprender a dialogar, é em direção a
ele que precisamos lançar o nosso olhar, aguçar a
nossa razão, estimular a nossa consciência crítica,
de forma a poder desvendá-lo, lançando as raízes
da possibilidade da construção de práticas sociais
múltiplas, plurais, capazes de contribuírem efeti-
vamente para a produção do novo.

É preciso entender que apenas o engajamen-
to político do cidadão profissional não é suficien-

te para, diretamente dele, derivar uma base teó-
rica rigorosa, uma prática revolucionária. Aliás, é
um velho ensinamento da política que, embora a
vivência da realidade provoque indagações para a
análise, a formação de uma consciência teórica
requer um trato rigoroso do conhecimento acu-
mulado, da herança intelectual herdada. “Não há
prática revolucionária sem uma teoria revolucio-
nária, e vice-versa” (IAMAMOTO, 2000).

Para os sindicalistas que são solicitados a res-
ponder às demandas do cotidiano do mundo do
trabalho, fruto da realidade social, há necessida-
de de clareza da realidade; segurança teórica, éti-
ca e preparação política, para compreender, deso-
cultar e se definir perante a complexidade da re-
alidade. A Saúde do Trabalhador tem conteúdo
estratégico, pois diz respeito à essência das con-
tradições sociais de classe e não há ilusão possível
quanto às transformações no campo da saúde ou
da saúde mental do trabalhador que não passe
pelo enfrentamento do modo de produção.

E para que a vigilância seja uma ação consis-
tente, ela necessita de parceiros preparados téc-
nica e teoricamente. A vigilância, quando efetiva,
possibilita a formação, a informação e a interven-
ção direta no cotidiano dos trabalhadores. Através
do processo de vigilância é possível não apenas es-
tabelecer diagnósticos, que são importantes, mas
principalmente é uma ferramenta de intervenção
sobre as condições de saúde e de trabalho. Desta
forma, poderemos atuar de forma preventiva, te-
orizando a prática e praticando a teoria.
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