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RESUMO

MONTEIRO, Juliana Santos. FUNDACENTRO: Função Social da Política sobre
Acidentes de Trabalho no período ditatorial brasileiro (1966 a 1976). Dissertação de
Mestrado em História Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013.

O objetivo central deste trabalho foi o de entender a política desenvolvida
pelo governo ditatorial entre os anos de 1966 e 1976, para a Segurança e Saúde
do Trabalho, através da criação da Fundacentro. A Fundacentro é uma instituição
de pesquisa e estudos atinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho,
vinculada ao Ministério do Trabalho. A Fundacentro teve grande relevância no
período, pois, dentre suas atribuições duas se destacaram pela função social que
cumpriram: dar assessoria técnica ao Legislativo e ao Executivo para o
desenvolvimento de normas de segurança no trabalho e coordenar e promover a
formação de profissionais especializados em segurança e saúde na área,
implementares da política oficial. Dirigida por um Conselho Superior que agregava
representantes do governo, empresariado e trabalhadores, atuou como uma
organização tripartite. A correlação entre os grupos sociais envolvidos na
Fundacentro desde a sua criação – empresariado, governo, academia e
sindicatos, juntamente com organismos internacionais como a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e os seus respectivos interesses na estruturação
da Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil, não se deu de forma igualitária. Em
um período em que o Brasil era considerado campeão em acidentes de trabalho,
sua função principal foi a de dar respaldo técnico e educacional à política
prevencionista definida pelo governo, que partia do pressuposto de que os
acidentes eram provocados pelos acidentados, ou seja, os próprios trabalhadores.
Evidenciamos, a partir da análise imanente das fontes – publicações da
Fundacentro, como o Boletim Informativo e a Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional, a educação prevencionista propagada pela Fundacentro, baseada
em conceitos relativos ao Ato Inseguro do trabalhador, culpabilizando-o pelos
acidentes. Entendemos, por fim, que as atribuições da Instituição naquele
período, se coadunavam com a Doutrina de Segurança Nacional.
Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Segurança e Saúde do Trabalho;
Política Prevencionista; Fundacentro; Trabalhador; Ditadura Militar.

SUMMARY

MONTEIRO, Juliana Santos. FUNDACENTRO: Social function of Policies on
Occupational Accidents in Brazilian dictatorship period (1966-1976). Master’s
degree dissertation in Social History. Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, 2013.

This work is aimed at understanding the policy developed by the dictatorial
government between the years 1966 and 1976, Safety and Health at Work,
created by Fundacentro. Fundacentro is an institution of research and studies
related to safety, hygiene and occupational medicine, coupled with the Ministry of
Labor. Fundacentro had great relevance in the period mentioned, and, among
their responsibilities there is one which is highlighted by the social function it
accomplished. Firstly, it was to provide technical accessory to the Legislature and
the Executive in order to have the development of safety standards at work.
Secondly, it was to coordinate and promote the professionals chiefly specialized in
security and health in the area, implemented by official policy. Fundacentro ran as
a tripartite organization and was directed by a Board of Councils, which was held
by government representatives, entrepreneurs and workers. The correlation
between social groups involved in Fundacentro since it was created had no
equality in terms of the entrepreneurship, the government, the academics1 and
trade unions, together with international bodies like the International Labor
Organization (ILO) and their respective interests in the structuring the Health and
Safety in Brazil. In a period in which Brazil was considered the champion in work
accidents, their main function was to provide technical support and educational
prevention policy. It was defined by the government, which stemmed from the
assumption that the accidents were caused by the workers themselves.
This evidence is taken from the immanent analysis of sources: publications
by Fundacentro, as the Newsletter and the Brazilian Journal of Occupational
Health (Revista Brasileira da Saúde Ocupacional), prevention information
disseminated by the institution Fundacentro. They are based on concepts related
to the Unsafe Act of the worker, blaming himself for the accidents. We finally
understand that, the powers of the institution at that time were consistent with the
National Security Doctrine.

Keywords: Accidents at work; Health and Safety at Work; Prevention Policy;
Fundacentro; Worker; Military Dictatorship.

1

Note: that is to say, the studious in the issue from the Faculty of Public Health at the University of
São Paulo.
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INTRODUÇÃO

A Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do
Trabalho (FUNDACENTRO), denominada oficialmente em 19781 de Fundação
Jorge Duprat Figueiredo, é uma instituição de pesquisa e estudos relacionados
à segurança, higiene e medicina do trabalho, no Brasil. Uma organização
tripartite, dirigida por Conselho Superior, integrado por membros do Ministério
do Trabalho, representando o governo, e membros de entidades de classe
representando respectivamente empresários e trabalhadores.
Além dos estudos desenvolvidos de forma individual ou em parceria
com universidades ou outras instituições da mesma área, a Fundação
dissemina,

através

de

cursos,

palestras,

publicações

e

congressos,

conhecimentos e práticas referentes à saúde e a segurança ocupacional.
Também fazem parte de suas atribuições, a assessoria técnica ao governo e a
assistência técnica a instituições públicas e privadas para promoção da
segurança e saúde do trabalhador.
A Fundacentro foi concebida no início dos anos 60, a fim de cumprir a
Recomendação n.º 1122 (1959) da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Esta recomendação ampliou consideravelmente o interesse pela
segurança, higiene e medicina do trabalho no país, pois oferecia uma
conceituação clara sobre a organização do serviço especializado em
segurança, higiene e medicina do trabalho nos próprios locais de trabalho.
Para sua concepção a Instituição contou com a colaboração de técnicos
da Subdivisão de Segurança e Higiene do Serviço Social das Indústrias (SESI)
e de profissionais da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
Paulo (FSP – USP). A criação ocorreu no final da década de 1960, pela Lei
5.161 de 21 de outubro de 1966, ficando subordinada ao então Ministério do
Trabalho e Previdência Social (MTPS).
Por ser uma Instituição de pesquisa e disseminação do conhecimento na
área de saúde e segurança do trabalho, vinculada ao Governo Federal, a
1

Lei 6.618 de 16/12/1978.
Recomendação 112 (1959) – trata-se da Recomendação dos Serviços de Medicina do
Trabalho. Site oficial da Organização Internacional do Trabalho (OIT):
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUME
NT_ID:312450:NO
2
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história da Fundacentro esteve e está interligada ao processo político em curso
no país, desde a sua organização, em plena ditadura, passando pelo período
denominado abertura democrática, nos anos de 1980, até a atual conjuntura
governamental e social.
O vínculo entre práticas da Fundacentro e políticas oficiais em curso, é
observado de forma muito explícita na documentação gerada pela própria
instituição, ao longo de sua história. Esta conexão pode ser observada na
indicação de finalidades, atribuições e objetivos iniciais, e nas mudanças
ocorridas nestas atribuições e desígnios ao longo do período englobado entre a
ditadura e a democratização do país.
Até então, o país não dispunha de um centro de pesquisas destinado à
segurança e saúde do trabalho ligado ao governo brasileiro. O conhecimento e
as práticas relacionadas à área eram instituídos pela iniciativa privada, como a
Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes – ABPA. Esta associação foi
organizada em 1941 por iniciativa do empresário, político e engenheiro Antônio
Prado Jr., prefeito do Distrito Federal, na década de 1920. Desde a década de
1920, no meio empresarial, através de contatos com o ambiente do “mundo do
trabalho” europeu, falava-se sobre a necessidade de instituir políticas para a
área, no Brasil.
Naquele início do século XX, apesar do incipiente e tardio processo de
industrialização no Brasil, temas importantes relativos ao trabalho foram
discutidos. Impulsionaram tais discussões, também, o fato de o Brasil ter se
tornado membro da Organização Internacional do Trabalho (OIT), no período
da I Guerra Mundial, comprometendo-se a adotar políticas relacionadas ao
trabalho.
Além disso, essas políticas emanavam da
resposta ao agravamento dos conflitos na relação entre patrões e
empregados e inspiradas num movimento geral de intervenção
estatal visando frear o avanço do socialismo e visando também a
preservação da força de trabalho, sustentáculo do modo de produção,
surgiram as primeiras tentativas de normatização do trabalho,
incluindo a regulamentação sobre os acidentes, antiga reivindicação
3
do movimento operário brasileiro .

3

HENNINGTON, Élida Azevedo. Saúde e Trabalho: considerações sobre as mudanças na
legislação acidentária brasileira e sua influência sobre a classe trabalhadora. Dissertação
(Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Campinas, 1996.
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A partir de 1930, o Estado, através da formulação e da sistematização
da legislação, assumiu a organização e o controle da produção e do
operariado. Esse processo teve início com a criação do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio e do Departamento Nacional do Trabalho (1931). A
Constituição de 1934 instituiu a Justiça do Trabalho, o salário mínimo, a
nacionalização de empresas, a organização sindical e a direta intervenção do
Estado para normalizar, utilizar ou orientar as forças produtoras4.
Conforme o Estado desenvolvia regulamentações relativas ao trabalho,
a iniciativa privada buscava se fortalecer, criando associações específicas.
Dentre estas, a ABPA, em 1941, disseminava informações e conhecimentos
sobre práticas de prevenção de acidentes, considerando que estes afetavam a
produtividade e diminuíam o lucro de seus empreendimentos.
A intervenção estatal no mundo do trabalho foi retomada pelos
integrantes do segundo ciclo ditatorial brasileiro, já na década de 1960,
tutelando o empresariado com medidas envolvendo assuntos como o fim da
estabilidade no emprego, os salários, e também a saúde e a segurança do
trabalho.
Assim, a criação de um Centro de Pesquisa (Fundacentro), em 1966,
referente à saúde e segurança do trabalho ligado ao Governo Federal ocorreu
numa conjuntura em que o governo colocava, novamente, os trabalhadores sob
sua tutela direta e em cumprimento à Recomendação n.º112 da OIT, com o
objetivo de reduzir o elevado número de acidentes e doenças do trabalho
nesse período, proporcionando desenvolvimento à produtividade empresarial.
Tal serviço resultaria benefícios para “a integridade dos que trabalham, como
no que se refere ao incremento de produtividade5”.
Praticamente um binômio, a “segurança e a saúde do trabalhador e o
aumento da produtividade” eram termos recorrentes em artigos do Boletim
Informativo Fundacentro, nossa principal fonte de pesquisa, e na Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional, publicação também da Fundacentro.
Esse “binômio” apareceu em todos os âmbitos – mundial, nacional e
4

MORAES FILHO, Evaristo de. Introdução ao Direito do Trabalho. 1982. In: HENNINGTON,
Elida Azevedo. Saúde e Trabalho: considerações sobre as mudanças na legislação
acidentária brasileira e sua influência sobre a classe trabalhadora. Campinas: UNICAMP, 1996.
5
KASSAB, Pedro. Serviços de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Revista Brasileira
de Saúde Ocupacional. São Paulo, vol. 1 n.º 2, abril / jun. 1973, p. 9.
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regional – na área de segurança e saúde do trabalho. Em 1971, por exemplo,
Wilfred Jenks, diretor geral da OIT, discutiu em um artigo publicado no Boletim
Informativo, sobre as perdas nos acidentes de trabalho, destacando o
sofrimento humano e o prejuízo econômico. Para Jenks, não adiantava
somente indenizar o trabalhador, sem levar em conta perdas da produção,
danos causados às instalações e desorganização do trabalho6. Esta e outras
indagações nos levaram a compor os objetivos da presente pesquisa.
O objetivo central deste trabalho é compreender a política da
Fundacentro para a segurança e saúde do trabalho desenvolvida pelo governo
ditatorial entre os anos de 1966 e 1976. Ao situar o impacto de tais políticas
para os empresários, trabalhadores, e mesmo, para o governo, objetiva-se
analisar a função social que cumpriram naquela correlação de forças. Entender
a função social do objeto de estudo, a partir da análise imanente das fontes,
significa compreender a essência do objeto. Nos estudos historiográficos esta
forma de análise histórica é denominada, Ontologia7, uma forma marxiana de
entender o processo histórico. É premissa da Ontologia analisar o ser (objeto
de estudo) em sua essencialidade a partir da função social que cumpre o
objeto. E a função social, por sua vez, exprime a prática e a essência deste
objeto e não a sua intenção ou expressão manifestada em suas fontes. No
caso da Fundacentro entender sua função social, significa entender a quem ela
serviu de fato. É desvendar as suas intenções e os seus discursos para a
segurança e saúde do trabalho e revelar a sua prática nesta área; ou seja,
revelar a quem a Instituição serviu. Neste caso, torna-se visível também o
porquê a Fundacentro foi criada no período estudado.
Assim, foi necessário entender a correlação entre os grupos sociais
envolvidos na criação da Fundacentro – empresariado, governo, academia e
sindicato, juntamente com organismos internacionais como a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e os seus respectivos interesses na
estruturação da saúde e segurança do trabalho no Brasil, partindo da
concepção da Fundacentro. Por fim, compreender como a Fundacentro
6

JENKS, Wilfred. “O vital problema da Segurança e Higiene do Trabalho”. Boletim
Informativo da Fundacentro n.º 19, ano II, julho de 1971, capa, p. 1.
7
Para uma melhor compreensão da linha teórica utilizada nesta pesquisa, sugerimos a leitura
de LUKÁCS. G. Prolegômenos para uma ontologia do ser social. São Paulo: Boitempo,
2010. Chasin, José. “Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica”. In: Pensando com
Marx. São Paulo: Ensaio, 1995.
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construiu e disseminou o conhecimento na área de segurança e saúde do
trabalho no Brasil através da educação prevencionista dos trabalhadores,
difundida pelos engenheiros e técnicos de segurança formados pela Instituição.
Temas estes que emergiram das análises das principais fontes utilizadas para
esta pesquisa: Boletim Informativo Fundacentro (1969 a 1976) e a Revista
Brasileira de Saúde Ocupacional (1973 a 1976).
O interesse pelo tema surgiu do estágio na Biblioteca da Fundacentro,
considerada a maior biblioteca da América Latina especializada em Saúde e
Segurança do Trabalho (SST). Durante os anos de 1998 e 2000, estagiamos
como pesquisadora bibliográfica e atendente do público interno e externo da
Instituição; por fim, atuamos no projeto de formação do Centro de Memória
Fundacentro. Neste período, deparamo-nos com temas como acidentes do
trabalho, segurança e saúde do trabalho nos livros, periódicos, vídeos,
participação em congressos e na convivência com os profissionais da área
atuantes na Instituição.
À medida que participávamos da vida da Fundação, percebíamos as
várias correntes e interesses políticos que faziam parte do universo do
trabalhador. Advogados de empregadores e empregados, Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, sindicatos, estudantes de direito,
medicina, engenharia, entre outros, permeavam este universo, de acordo com
sua pesquisa e o interesse de seus grupos.
Os principais assuntos de pesquisa na época eram Lesões por Esforços
Repetitivos (LER), saúde mental do trabalhador, equipamentos de proteção,
doenças pulmonares relacionadas ao trabalho, intoxicações, dúvidas na
legislação trabalhista, entre outros.
Atendíamos, na Biblioteca, ao mesmo tempo, trabalhadores simples
querendo saber um pouco mais sobre os seus direitos em relação ao acidente
de trabalho, e advogados de empresas pesquisando brechas nas leis
trabalhistas para não indenizar tal acidente.
Essa vivência de dois anos de estágio na Fundacentro abriu alguns
questionamentos que nos levaram a esta dissertação de Mestrado. Dentre as
questões, preocupamo-nos com a atuação da Fundação em relação à sua
contribuição na prevenção de acidentes de trabalho por meio de estudos,
recomendações e formação profissional; além do auxílio técnico na elaboração
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das leis atinentes à saúde e segurança do trabalho.
O recorte histórico da dissertação compreende o período de 1966, ano
de criação da Fundacentro através da Lei 5.161 a 1976, período
correspondente ao fim do milagre econômico brasileiro e em que vigorava a
sexta lei acidentária no país, a última sancionada antes do fim da ditadura civil
militar.
As leis acidentárias correlativas ao período militar (Lei 5.316/1967 e Lei
6.367/1976 dentre outras importantes) estatizaram o seguro acidente – das
seguradoras privadas para a Previdência Social, devendo o Estado, através
deste órgão, arcar com as responsabilidades indenizatórias relativas aos
acidentes do trabalho (AT). A Lei 6.367/1976 revelou que
o “custeio das prestações” por acidente do trabalho cabe ao Estado e
ao segurado, sendo que a tarifa paga pelo empregador, conforme as
faixas preestabelecidas, conta apenas com uma complementação de
8
recursos, tanto assim que recebe o título de contribuição .

A evolução e a lógica dessas leis serão expostas de modo geral no segundo
capítulo da dissertação.
É importante ressaltar que todo período do recorte histórico escolhido
para a pesquisa, de 1966 a 1976, refere-se a um contexto de ditadura civil
militar, tendo como seu motor, o desenvolvimento econômico relacionado ao
aumento das tecnologias, da produtividade e de uma intensa precarização do
trabalho desencadeando, consequentemente, o aumento da ocorrência dos
acidentes e das doenças do trabalho.
Nesse período, a classe trabalhadora foi a mais atingida pela repressão
e violência da ditadura em todos os sentidos; além da perseguição política aos
dirigentes sindicais, a precarização9 do trabalho se intensificou com a falta de
estabilidade no emprego e de condições mais seguras e salubres nos
ambientes de trabalho.
8

COHN, Amélia et all. Acidentes do Trabalho: uma forma de violência. São Paulo, Ed.
Brasiliense, 1985, p. 143.
9
A ideia de precarização do trabalho é ampla e complexa, pois remete a conceitos do mundo
do trabalho, especificamente o entendimento do modo de produção capitalista. De modo geral,
entende-se por precarização do trabalho nesse contexto, a eliminação de direitos e garantias
sociais para o trabalhador, que, sem estabilidade e garantias no emprego, se sujeita a trabalhar
sob quaisquer condições, sejam elas de cunho salarial ou voltadas para o ambiente
inadequado de trabalho. Neste caso, o trabalhador não tem escolha, não tem nenhuma
garantia do seu vínculo empregatício; ou está sujeito a um trabalho precarizado, ou será um
desempregado. Para este tema, sugiro a leitura dos seguintes autores: Ricardo Antunes e
István Mészáros, referidos em nossa referência bibliográfica.
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Nesta ocasião, a Fundacentro participou ativamente da política oficial de
segurança e saúde do trabalho no Brasil, oferecendo assessoria técnica ao
Legislativo e ao Executivo da nação, integrando projetos de formação de
técnicos e profissionais na área de saúde e segurança do trabalho. Tais
atribuições, principalmente a assessoria técnica ao governo e a formação de
profissionais da área de saúde e segurança do trabalho no Brasil, deram
grande relevância e projeção à Instituição naquele momento. Daí a justificativa
de analisar nesta pesquisa os primeiros tempos de atuação da Fundacentro.
Conforme dissemos, discutimos a Fundação através de suas publicações
próprias como o Boletim Informativo e a Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional (RBSO), além de averiguar teses que falam a seu respeito.
O Boletim Informativo Fundacentro foi a primeira publicação da
Instituição, iniciado em 1969. A publicação era mensal, com aproximadamente
doze páginas, formatada de maneira simples, apresentando em seu conteúdo,
notícias e comentários sobre as atividades desenvolvidas pela entidade, como
cursos, pesquisas, formação de técnicos, conferências, entre outras; além da
divulgação de atividades relativas à sua área, principalmente as referentes aos
acidentes do trabalho.
O Boletim publicava artigos de pessoas integrantes da instituição e,
também, de especialistas no assunto. Tinha como finalidade informar sobre
atividades relacionadas a cada setor, principais objetivos, explicando de forma
didática seu funcionamento e suas atribuições. Os primeiros anos de Boletim
tinham como função evidenciar o papel da Instituição, bem como ser porta voz
dos discursos governamentais. Encontramos, de forma sistemática nos
boletins, discursos de presidentes da República (Geisel e Médici), do Ministro
do Trabalho e da Previdência Social, metas, perfis e atividades. Tais discursos
expõem de forma clara as intenções de cooptação e controle sobre a classe
trabalhadora, seja em tom de solidariedade ou ameaça, uma vez que todos
eles referiam-se ao trabalhador como meta principal da “Revolução de 1964”.
Estes discursos eram divulgados como reportagens de capa, geralmente em
datas comemorativas como 1º de maio ou 25 de janeiro, aniversário da cidade
de São Paulo.
A publicação em forma de boletim também noticiava e comentava
assuntos relacionados à legislação trabalhista, especialmente, a acidentária;
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notícias sobre a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em diversos
países e seus modelos de segurança e saúde do trabalho, principalmente os
países europeus e os Estados Unidos; e estatísticas de acidentes no Brasil e
no mundo. Destacava ainda algumas campanhas de prevenção de acidentes,
com cartazes, cartilhas, personagens conhecidos como Prudentino e Distraíldo
para o trabalhador, tendo como finalidade a educação prevencionista.
Além do Boletim Informativo, analisamos artigos da Revista Brasileira de
Saúde

Ocupacional

(RBSO),

a

primeira

revista

técnico-científica

da

Fundacentro, lançada em 1973, trimestral, cuja proposta era publicar artigos
científicos nacionais e internacionais ligados à área. Foi muito interessante
notar o objetivo desta publicação e sua função prática nos primeiros tempos.
Nos primeiros anos de publicação, a RBSO noticiava assuntos
semelhantes aos do Boletim, funcionando como um “reforço” às notícias e
discursos políticos deste, porém com respaldo nominal “técnico-científico”. Tal
caráter “técnico-científico” só começou a se cumprir no final dos anos 1970 e
início dos anos 1980, juntamente com o princípio do processo de
redemocratização do país. Outras fontes analisadas, como relatórios de
atividades e relatórios técnicos, nos deram uma visão mais objetiva das
práticas da Instituição.
O acervo contido na Biblioteca da Fundação instigava-nos a pesquisar
além do recorte histórico proposto (1966 a 1976). Porém, ao analisar,
primeiramente,

o

Boletim

Informativo

e,

posteriormente,

a

RBSO,

compreendemos quão amplo e complexo é o tema em questão.
O estudo sobre a Fundacentro e a Saúde e Segurança do Trabalho no
Brasil envolveu temas além do “resgate” histórico e das análises de atribuições
da Instituição em si. Essas temáticas se constituíram daquela forma por uma
conjunção de fatores, desde a relação capital – trabalho -, perpassando pela
conjuntura ditatorial da época, pela legislação trabalhista e sua função social,
pela educação prevencionista e sua relação com o aumento da produtividade
industrial, pela influência e interferência internacional e seus interesses no
Brasil e América Latina como um todo, etc. Enfim, a complexidade do tema
Saúde e Segurança do Trabalho oferece campo infindável para pesquisa em
diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, as ciências sociais, a
psicologia, a engenharia, o serviço social, a medicina, a história, entre outras.
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Ao pesquisar sobre a produção acadêmica relacionada à área de
Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil tendo como enfoque a Fundacentro,
constatou-se que dissertações e teses relacionadas a este assunto foram
produzidas entre 1991 e 1999, principalmente pelas Faculdades de Serviço
Social da PUC-SP, pela Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP e pela
Engenharia da UFRJ, seja com o objetivo de entender o impacto de acidentes
e doenças na vida dos trabalhadores, seja para analisar este mesmo impacto
na produtividade e no desenvolvimento do país. Nesses últimos anos, entre
2009 e 2011, percebemos uma maior produção historiográfica relacionada ao
tema em geral.
No início do projeto, uma primeira busca de teses e dissertações
revelaram produções da USP e da PUC-SP, assim como uma historiografia
específica na Biblioteca da Fundacentro. Neste momento, três dissertações de
Mestrado chamaram a atenção para análise e relação ao nosso tema.
A primeira delas O Trabalhador Imprevidente: Estudo do Discurso da
Fundacentro sobre o Acidente de Trabalho, dissertação apresentada na
Pontifícia Universidade Católica, em 1991, por Laurita Andrade Sant'anna dos
Santos, discute o “significado do discurso oficial sobre o acidente de trabalho
no período de vigência do regime autoritário instalado no Brasil pelo movimento
de 1964”10.
A autora analisou a Fundação, enfatizando seu caráter governamental e
sua finalidade de, desde o início, cumprir um amplo programa de pesquisa e
questões relacionadas à segurança, à higiene e à medicina do trabalho. Entre
as finalidades da Instituição, destaca-se a assessoria técnica à política nacional
sobre acidentes de trabalho. O objetivo central da dissertação de Laurita foi
detectar as variáveis que, no discurso, permitiram explicitar a visão oficial sobre
o problema do acidente do trabalho. Embora não tenha se proposto analisar a
ação, a função social ou as práticas políticas da Fundação no controle de
acidentes de trabalho, a autora acaba por discutir como a prevenção de
acidentes no Brasil está voltada para o capital a partir do momento em que põe
a responsabilidade do acidente no próprio trabalhador, com o conceito do “Ato

10

SANTOS, Laurita Andrade Sant'anna dos. O trabalhador imprevidente: estudo do discurso
da Fundacentro sobre o acidente de trabalho. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 1991.
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Inseguro”. Para ela, a culpabilização do trabalhador pelo acidente está acima
das condições inadequadas de trabalho, sendo estas de responsabilidade das
empresas. Ou seja, a prevenção de acidentes está mais ligada à educação do
trabalhador do que à necessidade de eliminação das condições insalubres e
perigosas dos ambientes de trabalho.
Outra obra que reflete sobre o Ato Inseguro, analisando como este foi
incorporado pelo trabalhador, é a dissertação de Fábio de Oliveira intitulada A
Construção Social dos Discursos sobre o Acidente de Trabalho, apresentada
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em 1997. A
dissertação apresenta um estudo de caso em uma indústria metalúrgica11.
A concepção culposa introjetada no trabalhador sobre acidente de
trabalho, considerando a Fundacentro um dos órgãos responsáveis por tal
disseminação, foi analisada na dissertação de Hélio Possamai, Minha Culpa,
Meu destino: A representação social do Acidente de Trabalho apresentada no
Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
em 1997. De acordo com Possamai,
esta consciência culposa está tão bem e maciçamente disseminada
na sociedade pelos formadores de opinião, que os próprios
trabalhadores já não questionam mais sobre o seu verdadeiro
significado. Assumem com naturalidade a condição de “culpados”
12
pelos acidentes dos quais são, na maioria das vezes, as vítimas.

A análise desses trabalhos foi imprescindível para compor o escopo do
terceiro capítulo de nossa dissertação que trata do discurso da Fundação em
seus cursos de formação de trabalhadores.
Ao longo da trajetória desta pesquisa, outros trabalhos foram se
manifestando importantes para nos subsidiar nas reflexões. O estudo sobre
acidentes de trabalho na construção civil, desenvolvido pelo mestrado em
Serviço Social (PUC-SP) de Denise Neri Blanes, em 1992, intitulado O
trabalhador acidentado na construção civil: sua trajetória na busca de seus
direitos, em muito nos auxiliou a compreender os acidentes de trabalho, neste
cenário, e a sua preeminência, discutindo um dos setores com os maiores
índices de acidentes do trabalho do Brasil. Por fim, a pesquisa analisa a
11

OLIVEIRA, Fábio de. A construção social dos discursos sobre o acidente de trabalho.
Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, 1997.
12
POSSAMAI, Hélio. Minha culpa, meu destino: a representação social do acidente de
trabalho. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, 1997, p. 48.
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relação desses acidentes com a legislação acidentária e seu processo de
tramitação na conquista de direitos do trabalhador13.
A presença do Estado como agência financiadora do setor de
construção civil também perpassa o estudo de Denise Blanes, que apresenta o
histórico deste campo produtivo no país desde o século XIX. A autora, então,
discorre sobre como os anos seguintes, principalmente as décadas de 1950 e
1960, desenvolveram e modernizaram tecnicamente o setor da construção civil,
enquanto o Estado proporcionava as construções de obras de infraestrutura
para viabilizar as indústrias de base e as indústrias de bens duráveis, esta, de
capital estrangeiro. Vale lembrar que o desenvolvimento da construção civil
neste período, absorveu grande contingente de mão de obra, inclusive a não
qualificada. Além disso, a indústria da construção civil se reproduziu facilmente
com as indústrias intermediárias como as de cimento, vidro, madeira, alumínio,
cabos elétricos, entre outros.
Blanes destaca o governo de Juscelino Kubitschek, período em que o
Estado financiava as obras de grande porte, e quando surgiram grandes
empreiteiras de obras públicas. Foi nesse momento, que, para a autora, o
Estado sofreu um processo de privatização. De acordo com Blanes,
a privatização não pode ser vista simplesmente como uma diminuição
do peso do Estado, como uma desestatização pura e simples, pois, o
peso dos interesses privados na definição política e alocação de
recursos, mesmo que a área seja pública, configuram a “privatização”
14
do Estado.

Neste sentido, para ela, a partir de 1964, a indústria da construção civil
foi revigorada, através de leis como a criação do Banco Nacional de Habitação
(BNH), Lei no Mercado de Capitais, Lei de Estímulo à Construção Civil e,
principalmente, a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Em relação às leis acidentárias, Blanes identifica que, neste período de
13

Esta dissertação foi resultado de um trabalho coletivo de pesquisa com a temática Acidentes
de trabalho no Brasil, no programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC-SP nos anos
80, sob a coordenação da Prof.ª Dra. Ursula M.S. Karsch, que publicou com outros autores, em
1985, um livro intitulado Acidentes do Trabalho – uma forma de violência. A preocupação em
investigar este objeto – acidentes do trabalho – partiu da importância do assistente social em
trabalhar na prática com o processo de reabilitação profissional de acidentados do trabalho.
Consultar: BLANES, Denise Neri. O trabalhador acidentado na construção civil: sua
trajetória na busca de seus direitos. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 1992.
14
DRAIBE, Sônia. Modelo Político de Estado Social no Brasil. In: SEMINÁRIO DEMOCRACIA
E DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL, 1992. São Paulo: PUC/SP, 1992, apud BLANES, 1992,
p.19.
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ditadura civil militar, as principais leis foram implantadas, entre as quais a
estatização do seguro de acidentes de trabalho no país, em 1967. A partir de
então, afirma a autora, passou a ser responsabilidade da Previdência Social
legislar e levantar os indicadores de acidente do trabalho.
De 1965 a 1970 o setor da construção civil apresentou uma taxa de
crescimento significativo, contribuindo para a economia nacional. Outro fator,
nesse período, foi o aumento abusivo de acidentes de trabalho, a ponto de o
Brasil ganhar a liderança na ocorrência de acidentes no mundo, “posição
incompatível com a imagem divulgada do ‘Brasil Grande’ e do ‘Milagre
Brasileiro’”. De acordo com a autora,
o aumento dos índices de acidentes do trabalho, se desenvolve e
este pode estar relacionado à centralização do seguro de acidentes
no sistema de Previdência Social. Ocorre que, o número de acidentes
de trabalho registrado cresce rapidamente, até porque, as empresas
não tinham fortes motivos para não declarar o que realmente
15
ocorria.

Por conta desse índice, o governo utilizou mais expressivamente as atividades
desenvolvidas pela Fundacentro. Além disso, com a divisão do antigo Ministério
do Trabalho e Previdência Social (1974) houve uma “verdadeira avalanche de
normas, portarias e leis sobre Segurança do Trabalho”.
Em relação à legislação, a autora recupera de forma interessante os
trâmites acerca dos conceitos em acidentes de trabalho, doenças profissionais;
baseados na teoria do risco profissional e, ainda, do risco social, quando o
Estado assume os acidentes de trabalho.
A Lei n.º 6.367/76 caracteriza o acidente de trabalho, afirmando que
acidente de trabalho “ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, ou
perda, ou redução, permanente ou temporária de capacidade para o
trabalho”16. A partir da compreensão das leis acidentárias ocorria reparação
jurídica da lesão sofrida pelo trabalhador e o Estado atuava como regulador
das relações capital/trabalho; e utilizava as Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes (CIPA) como instrumentos de prevenção de acidentes.
O Estado também assumiu uma postura reparadora diante do acidente
de trabalho de forma a indenizar parcial ou totalmente a vítima ou sua família,
15
16

BLANES, 1992, p. 24.
Artigo 2º da Lei 6.367/76. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6367.htm
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caso o acidente fosse fatal; mesmo que o trabalhador acidentado não
contribuísse com o INSS. Outra vertente em relação à legislação acidentária
expunha o empregador ou o empregado a responder através do Código Penal
ou Civil caso o acidente fosse resultante de dolo ou culpa efetiva do
empregador, ou seja, forjado pelo trabalhador. Nessas condições, o “crime”
tinha que ser comprovado. Segundo a autora,
Para conseguir circunscrever o acidente dentro de limites suportáveis,
era imprescindível que todos acreditassem que uma certa dose de
periculosidade faz parte do trabalho. Por outro lado, a formação de
um enorme 'contingente de inválidos', sem condições e meios de
subsistência para si e sua família, se tornaria em um sério problema
social. Nesse sentido, o acidente de trabalho é constante, fatal,
necessário, dados os perigos inerentes ao trabalho e à psicologia do
17
homem enquanto um ser falível.

Evidencia-se, aí, a complexidade dos acidentes de trabalho, uma vez
que refletia não só o “bem estar físico e mental” do trabalhador, mas também o
desenvolvimento socioeconômico do país, além do controle social imposto pelo
Estado, expressão da burguesia.
É imperativo ressaltar a questão legislativa acidentária, já que esta
regulava toda a política oficial de segurança e saúde do trabalho, e a
Fundacentro esteve inserida nessa questão a partir do momento em que
cumpriu sua atribuição de assessorar tecnicamente o governo ditatorial na
elaboração das leis e normas referentes à segurança e saúde do trabalho.
Assim, outra pesquisa relacionada à legislação acidentária nos remete a
discussão.
A formação das principais leis trabalhistas elaboradas no país
destacando as leis de 1944 e 1967, seus avanços ou retrocessos para o
trabalhador foram analisados por Élida Azevedo Hennington em 1996, na
dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Ciências Médicas da
UNICAMP intitulada: Saúde e Trabalho: considerações sobre as mudanças na
legislação acidentária brasileira e suas influências sobre a classe trabalhadora.
Assim, a autora discorre sobre o Direito do Trabalho como atuante,
(...) na constituição das relações capitalistas de produção, em sua
reprodução e na sua salvaguarda, intervindo na luta de classes. O
real alcance do Direito relaciona-se com a determinação daquele que,
de fato, domina os limites (direito de produção de normas) e os
instrumentos jurídicos (conceitos), no embate entre forças sociais
17

BLANES, 1992, p. 43-44.
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antagônicas. (...) as inovações jurídicas resultam, às vezes, da
iniciativa da classe dominante e do Estado, estimulando um consenso
que possibilite a manutenção da economia capitalista e o desarme da
18
contestação social.

É nesse viés de prerrogativa da classe dominante que Hennington
elucida a lógica da legislação acidentária, principalmente em suas mudanças
mais significativas como a de 1967 e 1976, esta, porém, a mais retrógada para
a classe trabalhadora, já que houve a drástica diminuição das indenizações,
sem controlar o aumento dos acidentes de trabalho nos anos posteriores à lei.
Hennington explicita dados e citações que exemplificam tal retroação,
É impressionante o fato de que, na Comarca de São Paulo, foi
distribuído, em 1965, o montante de 21.853 ações acidentárias; em
1966, de 23.296 demandas, sempre durante o império do Decreto-lei
n.º 7.036/44. Com a promulgação da Lei n.º 5.316/67 e suas
alterações já aludidas, a quantidade de feitos reduziu drasticamente.
Em 1975, apesar de haver aumentado a população operária e apesar
de haver o número de acidentes atingido cifras catastróficas, batendo
as estatísticas dos demais países do mundo, temos o absurdo, o
19
paradoxo, de não existirem, senão apenas 6.414 processos!

Embora os números dos processos indenizatórios tivessem diminuído de
maneira drástica, os acidentes de trabalho aumentaram significativamente e
então surgiu a Fundacentro, no mesmo período, para formação de técnicos e
profissionais de segurança e saúde do trabalho, assessoria técnica ao governo,
corroborando na construção oficial da política acidentária.
É certo que estudar a Fundação, a segurança e a saúde do trabalhador
foi instigante e intrigante, as fontes variadas dentro da Instituição, a discussão
historiográfica atinente ao tema, não imaginávamos tanta complexidade. Assim,
acreditamos que nossa dissertação contribuirá de alguma forma ao escopo
temático da saúde e segurança do trabalho no Brasil.
A dissertação foi dividida em três capítulos. O primeiro intitulado
Fundacentro – saúde e segurança x produtividade explana sobre a gênese da

18
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Instituição relacionando-a com o empresariado, a universidade, o governo e os
trabalhadores, através dos sindicatos e como tais setores coadunavam com a
política econômica ditatorial. Discutimos, também, a conjuntura política
econômica da época vinculada às propostas da Instituição.
O segundo capítulo, com o título Segurança e Saúde do Trabalho no
Brasil: a construção de uma política oficial aborda a segurança e a saúde do
trabalho na perspectiva dos representantes do Estado, tendo como foco a
conexão com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), e representações
do empresariado como a FIESP e o SESI e dos trabalhadores como o
sindicato. Expõe um breve histórico da legislação acidentária no Brasil,
enfatizando as legislações de 1967 e 1976 e sua função social para a
segurança do trabalho. Por fim, aborda a assessoria técnica da Fundacentro ao
legislativo e executivo da nação e sua relevância como Instituição neste
período.
Finalmente, o terceiro capítulo versa sobre os discursos da Fundação
para o trabalhador através de seus cursos, materiais didáticos e publicitários,
pois a Instituição foi pioneira na formação de profissionais da área de saúde e
segurança do trabalho. Almejamos explanar neste capítulo, de forma mais
geral, as respostas dos trabalhadores aos discursos oficiais reproduzidos pela
Instituição. Aderindo ou resistindo a esses discursos, os trabalhadores se
posicionaram frente à política oficial acidentária.
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CAPÍTULO

1

–

FUNDACENTRO:

SAÚDE

E

SEGURANÇA

X

PRODUTIVIDADE

1.1 – OS INTERESSES SOCIAIS NA GÊNESE DA FUNDACENTRO

No início do século XX, precisamente na década de 1920, o aumento
crescente do número de acidentes na indústria brasileira, ainda incipiente,
despertou o interesse da classe dos patrões na questão da prevenção de
acidentes de trabalho no Brasil. Essa preocupação foi descrita no Jornal do
Commércio em agosto de 1921:
A elite da classe dos patrões em todos os ramos da atividade deveria
criar no Brasil, uma associação especialmente para o fim de
promover o “Primo Securitas”, “Safety First”, “Securité et Protection”,
na classe dos patrões, seguindo assim, o exemplo dos industriais
20
ingleses, norte-americano e franceses.

Naquele período, a questão dos acidentes de trabalho era uma
discussão tanto de empresários, que tinham como modelo de prevenção de
acidentes as indústrias europeias e norte-americanas; quanto de operários, que
traziam no bojo de sua luta a redução das horas de trabalho, a questão salarial
e as condições de trabalho21. Ainda que o operariado tivesse também o
interesse na redução de acidentes e na melhoria das condições de trabalho, a
institucionalização das práticas de segurança, higiene e medicina do trabalho
partiam da iniciativa empresarial.
Nas décadas de 1930 e 40, momento em que o Estado tomou parte no
mundo do trabalho, um grupo de industriais, liderados por Antônio Prado Jr.
fundou a Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes (ABPA), em
1941, com a “tarefa de promover por todos os meios possíveis a prevenção de
acidentes de todo o gênero, em qualquer espécie de trabalho” 22. Esse
interesse empresarial na prevenção de acidentes, no entanto, revelava o real
objetivo da burguesia em relação ao operariado: ter o controle da classe
20
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trabalhadora, com o mínimo de custos na exploração da força de trabalho23.
Embora, a prevenção de acidentes no Brasil fosse uma questão antiga,
a concepção de uma instituição voltada para a pesquisa em saúde e segurança
do trabalho no Brasil teve início em 1952, quando o Brasil sediou o 2º
Congresso Americano de Medicina do Trabalho. Porém, somente a partir da
década de 1960, o governo brasileiro mostrou-se interessado em concretizar tal
instituição, partindo das atividades da Subdivisão de Segurança e Higiene do
Serviço Social das Indústrias (SESI), já que, neste período, o “rápido
desenvolvimento industrial do Brasil tinha como consequência o aumento dos
índices de acidentes do trabalho”24.
Também naquele momento, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), tinha aprovado a Recomendação n.º 112, em 1959, que conceituava os
Serviços de Medicina do Trabalho organizados nos próprios locais de trabalho,
destinada
a assegurar aos trabalhadores proteção contra quaisquer agressões
à saúde, resultantes de sua função ou das condições em que ele é
realizado; contribuir para a adaptação física e mental dos
trabalhadores, particularmente pela adaptação do trabalho a estes e
pela colocação destes em atividades para as quais estejam aptos;
contribuir para a obtenção e a manutenção do mais alto grau possível
25
de bem estar físico e mental dos trabalhadores .

Ao objetivar a manutenção do bem estar físico e mental dos
trabalhadores e a sua adaptação ao trabalho, a Recomendação n.º 112
ampliou o interesse pela segurança, higiene e medicina do trabalho no país,
pois, segundo Kassab, tratava-se de “atividades notoriamente necessárias das
quais se obtêm rapidamente grandes benefícios”, tanto relacionadas à saúde
do trabalhador, quanto ao desenvolvimento da produtividade empresarial, neste
caso, “o passar do tempo e o seu efetivo exercício (Serviços de Segurança e
Saúde do Trabalho) tem determinado crescimento exponencial desse
interesse”26.
As preocupações do governo brasileiro, relativas ao desenvolvimento
industrial, juntamente com o SESI, promoveram um estudo referente às
23
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condições das indústrias de São Paulo e das atividades da Subdivisão de
Segurança e Higiene do SESI pelo engenheiro da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) Isaac Cabrera, em 1962. Após seis meses de estudo,
Cabrera sugeriu em seu relatório final a criação de um “centro de investigação”
sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, do qual tomassem parte ativa
tanto organismos oficiais como privados dedicados à proteção física do
trabalhador.27
Em março de 1964, reunia-se em São Paulo o Congresso Americano
de Medicina do Trabalho, sob presidência do Dr. J.A Junqueira. Entre
as suas conclusões, figurou a oportunidade da constituição de um
Instituto de Saúde Ocupacional, ligado à Universidade de São Paulo,
com o objetivo de proteger a saúde dos trabalhadores, através do
ensino, pesquisa, prestação de serviços, treinamento e divulgação
28
nos setores de segurança, higiene e medicina do trabalho.

Após o Congresso Americano de 1964 sediado em São Paulo, o Brasil
recebeu mais duas comissões da OIT com o objetivo de fundamentar a
necessidade de se criar um centro de pesquisas voltado para segurança e
saúde no trabalho. Comissões essas, advindas do Bureau Internacional do
Trabalho (BIT), órgão executivo da OIT, por intermédio do então Ministro do
Trabalho Arnaldo Sussekind, para verificar as condições existentes nos
principais centros industriais do país.
Na ocasião, o presidente Castello Branco fora convencido, pelo seu
Ministro do Trabalho, sobre a importância da abertura de um centro de
pesquisas atinente à saúde e segurança do trabalhador. Porém, Sussekind
revela que foi exortado pelo presidente em relação a OIT 29: “Pois tem o senhor
a minha autorização. (...) E se for imposta alguma condição incompatível com
as diretrizes da Revolução, abandone a ideia”30.
Segundo o Ministro do Trabalho em 1964, Arnaldo Sussekind:
Conhecendo a obra da Organização Internacional do Trabalho e os
seus principais dirigentes, transmiti ao saudoso Presidente a minha
27
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convicção de que o Brasil poderia pleitear melhor posição nos planos
daquela entidade para a América Latina e beneficiar-se, ainda, dos
seus programas de assistência técnica. (...) O Brasil é membro
fundador da OIT e contribui, com a participação dos seus
representantes e financeiramente, na formulação e execução dos
planos da Organização. Por outro lado, além de sermos o maior país
da América Latina, em território e número de empreendimentos
econômicos e de trabalhadores, possuímos uma legislação de
proteção ao trabalho que se situa entre as mais completas. (...) a OIT
vem desenvolvendo, acertadamente, a política de descentralizar sua
ação direta, em cada continente, por meio de instituições regionais, já
funcionando, com este objetivo, alguns órgãos na América Latina.
31
Entretanto, nenhum deles tem sede em nosso país.

Neste período, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em seu
programa de assistência técnica, auxiliava países em desenvolvimento a
“organizar a mão de obra, a prevenção de acidentes e doenças, a
produtividade, a educação operária, o aperfeiçoamento do pessoal de direção
de empresas, a aplicação prática das convenções ratificadas, etc.”. Sendo
esses países sede de órgãos regionais da OIT, receberiam auxílio financeiro,
técnico, pessoal, além de “serem pontos de irradiação dos planos continentais
da Organização”32.
Para submeter o Brasil como país candidato ao Órgão Regional da OIT,
beneficiado por sua assistência técnica e financeira era necessário um projeto
concreto. Assim, nasceu a proposta para o BIT, órgão executivo da OIT, de se
criar um Centro de Segurança e Higiene do Trabalho para a América Latina,
tendo como sede a cidade de São Paulo. A criação do centro foi amplamente
justificada em relação ao desenvolvimento econômico que ocorria na cidade,
considerada o maior parque industrial da América Latina, além da relação
“trabalhador e produtividade” discutida como assunto relevante para a
concepção da nova instituição.
Porquanto a prevenção dos infortúnios do trabalho atinge,
simultaneamente, a aspectos psico-sociais e econômicos, ao
preservar a integridade biológica do trabalhador, melhorando,
como corolário, as relações empresa-empregados e a
produtividade33.

Para cumprir o desejo do governo brasileiro, através do Ministério do
Trabalho, de fazer parte dos programas de assistência técnica da OIT e de ser
uma regional da Organização, eram necessários alguns requisitos, dentre os
31
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quais: criar em São Paulo um Centro Nacional de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho, em forma de fundação; pleitear junto ao Fundo Especial
das Nações Unidas um financiamento igual ou superior a um milhão de dólares
para a instalação e o funcionamento deste Centro; envolver o Governo Federal
e o Estadual paulista e as entidades associadas à área de saúde e segurança
do trabalho, públicas e privadas, na participação da constituição e manutenção
do referido Centro Nacional.
Com o cumprimento destes quesitos o Bureau Internacional do Trabalho
(BIT) se comprometeria em colaborar para a criação do Centro Nacional, com
sua experiência técnica; opinar a favor da concessão ao Fundo Especial das
Nações Unidas. Além de propor aos órgãos responsáveis da OIT, que fosse
delegado ao Centro, se este estivesse funcionando em âmbito nacional, a
promoção de executar os programas de Segurança, Higiene e Medicina do
Trabalho do BIT para a América Latina.
Em 1965, começaram os trabalhos efetivos para a criação do Centro
Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho com a visita, em abril
de 1965, do diretor do Centro Regional da OIT em Lima, Peru, cujo objetivo era
preparar os trabalhos no Brasil a serem desempenhados pelo diretor da
Divisão de Segurança e Higiene do Trabalho da OIT, Dr. Luigi Parmeggiani.
Segundo o Boletim Informativo,
com a chegada deste (Dr. Parmeggiani), em maio do mesmo ano,
intensificaram-se os esforços, no sentido de examinar as condições
de desenvolvimento industrial, comercial e agrícola do país, fazendose um inventário das facilidades existentes para a organização de um
34
centro.

Quando nos deparamos com a concepção de uma instituição voltada
para a área de saúde e segurança do trabalho (Fundacentro) e tudo o que lhe
concerne, como a própria organização do trabalho industrial, dentro de um
contexto de ditadura civil-militar, é imprescindível analisarmos como as
propostas de desenvolvimento econômico veiculadas durante o período
ditatorial foram utilizadas para justificar preceitos de segurança nacional
implantados nesta época.
Tendo como base para o novo modelo econômico introduzido a partir do
34
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golpe civil militar de 1964 – a desnacionalização da economia e o incentivo
governamental para o investimento estrangeiro –, todo o planejamento
nacional deste período estava engajado em “racionalizar a economia pela
concentração de capital nas indústrias mais eficientes e estimular a penetração
do capital multinacional mais moderno e produtivo”. Assim, de acordo com
Moreira Alves, “a melhor maneira de desenvolver o Brasil era transformá-lo em
área prioritária do investimento estrangeiro” 35.
Nesta ocasião, a política nacional vinculava-se à Doutrina de Segurança
Nacional (DSN), administrada pelas ditaduras militares latino-americanas entre
os anos de 1960 e 1980, cada qual com sua peculiaridade, orquestrada pela
potência capitalista mundial, os Estados Unidos, numa conjuntura de Guerra
Fria.
A DSN concebida nos Estados Unidos, através da National War College
(Escola Superior de Guerra), diante de um contexto de Guerra Fria, em que se
lutava contra os avanços do comunismo, foi disseminada na América Latina
através de suas escolas militares, entre elas a Escola Superior de Guerra
(ESG) brasileira, fundada na década de 1950.
No caso brasileiro, segundo Luís Felipe Miguel, esta doutrina teve
feições próprias quando combinada com o desenvolvimentismo autoritário,
justificado por teóricos como Oliveira Vianna e Alberto Torres, além do estudo
da geopolítica. O resultado desta junção era uma doutrina baseada num
desenvolvimento

econômico

acelerado

fundamentado

no

estímulo

à

industrialização para substituição de importações, ampliação da infraestrutura
produtiva, principalmente estradas e telecomunicações, e na repressão aos
movimentos sociais. Também, segundo Miguel, o desenvolvimentismo e a
geopolítica eram características particulares da ideologia da segurança
nacional brasileira que via o país destinado a ser uma grande potência, tanto
econômica quanto bélica; para isso, era necessário reprimir os grupos
subversivos36.
Ainda na década de 1950, a ESG, apresentou integrada à sua ideologia
35
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uma maior preocupação com o “inimigo interno”, preocupação decorrente da
influência da “U.S Army School of the Americas”, “Escola do Panamá”. Cabia à
América Latina e Caribe, policiar os seus conflitos internos, pois os soviéticos
“atacariam” de forma sutil e ideológica impondo o comunismo partindo dos
movimentos sociais. Desta maneira, o conflito capital – trabalho assume uma
faceta suspeita do jogo comunista. A intervenção estadunidense na política
latino-americana, com a derrubada de governos pouco confiáveis, era
condizente à guerra externa contra a União Soviética, revestida de qualquer
ação revolucionária ou reformista. Assim, a defesa contra o “inimigo interno”,
difundida pela Doutrina de Segurança Nacional se produziu em todos os
âmbitos da vida social: desde o controle das informações até o modelo de
desenvolvimento econômico37.
Deste modo, a Escola Superior de Guerra (ESG) assimilou e disseminou
essa ideologia no país, principalmente com os estudos do general Golbery do
Couto e Silva, grande responsável pela reelaboração da Doutrina de
Segurança Nacional adaptada para o Brasil, sobre a geopolítica brasileira que
marcaram os manuais da ESG.
Uma de suas principais obras, intitulada Conjuntura Política Nacional: o
poder executivo e geopolítica do Brasil retrata um estudo pormenorizado da
geopolítica brasileira justificando a ditadura civil militar no país, como um
controle dos inimigos externos e internos da democracia e do desenvolvimento
econômico, como por exemplo, a guerra revolucionária – já que o Brasil,
segundo Golbery Silva(1981), seria o principal país da América Latina, devido
a sua geopolítica.
Golbery justificava a necessidade de uma política de vigilância e
controle,
em nome de um planejamento estatal, proclamado embora como
devendo ser democrático e nada mais que indicativo, e da segurança
nacional episodicamente ameaçada, de fato, por inesperado surto
terrorista, o processo de centralização político-administrativa
progredia a passos largos, à medida que novos impulsos
inflacionários e repetidas dificuldades no balanço de pagamentos,
mesmo que decorrentes, em larga proporção, de incontroláveis
fatores externos, voltassem a desequilibrar o sistema econômico sob
pressões insuportáveis. (...) Daí, a necessidade da multiplicação de
38
novos instrumentos centralizados de controle .
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No manual básico da ESG, a partir da década de 1970, estava
registrada toda a sua doutrina de segurança nacional partindo de uma
explanação completa do país e de seus objetivos essenciais. Desses “objetivos
nacionais permanentes”, incluíam-se a soberania, a integração nacional, a
integridade territorial, a democracia (adaptada à realidade brasileira) e o
progresso. Além disso, o próprio manual da ESG determinava “estratégias”
para lidar com pressões internas no “campo econômico, político, psicossocial e
militar”39.
Para isso, a
ESG não se preocupava somente com a preparação de altos oficiais:
incluía em seus cursos civis dos setores dominantes, nas condições
de professores do quadro permanente e convidados, conferencistas e
alunos. Entre 1950 e 1967, quase 50% dos graduados na escola
militar eram civis, que representavam as chamadas “elites” nacionais:
o empresariado, a universidade e a burocracia estatal. Após o golpe
de Estado em 1964, vários alunos da Escola ocuparam cargos nas
40
instituições políticas e econômicas brasileiras.

Vale ressaltar que os grupos sociais vinculados diretamente na gênese
da Fundacentro eram o governo, o empresariado e a universidade, indo ao
encontro da Doutrina de Segurança Nacional brasileira.
O conceito de Segurança Nacional na América Latina estava ligado ao
desenvolvimentismo. No Brasil, esta ideia foi fortemente vinculada ao governo
de Juscelino Kubitschek nos anos 1950, em que a aceleração industrial
caracterizada pela forte desnacionalização da indústria corroborava para uma
mescla contraditória de desenvolvimento, inflação e aumento da desigualdade
social agravando a situação do capitalismo dependente brasileiro. Mas o
parque tecnológico, com raras exceções, era composto por fábricas e
indústrias cujas máquinas foram compradas da Europa depois da Grande
Guerra. A retomada do crescimento europeu implicou em renovação
tecnológica

e

assim,

puderam

dispensar

as

antigas,

vendendo

os

equipamentos para países mais atrasados e em vias de desenvolvimento,
como era o caso do Brasil. Deste modo, as condições de trabalho ensejavam
muitos acidentes, além da dificuldade na aplicação das leis trabalhistas
do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1981, p. 22-23.
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promulgadas desde o período Getulista.
Durante a ditadura civil militar o desenvolvimento econômico, vinculado
à Doutrina de Segurança Nacional, tinha como meta, segundo Golbery,
executar e salvaguardar objetivos nacionais. Dentre esses objetivos, divididos
em dois grupos – Permanentes (ONP) e Atuais (ONA), destacavam-se “as
ideias motoras de integração nacional, autodeterminação ou soberania, bemestar e progresso”, dispostas nos objetivos permanentes. Para cumprir tais
objetivos, Golbery definiu a Segurança Nacional como
o grau relativo de garantia que o Estado proporciona à coletividade
nacional, para a consecução e salvaguarda de seus objetivos, a
despeito dos antagonismos internos ou externos, existentes ou
41
presumíveis ”.

E para garantir essa Política de Segurança Nacional, Golbery
determinou o Poder Nacional como seu instrumento unificado de ação. Este
Poder Nacional incorporava os “meios de toda a ordem (políticos,
psicossociais, econômicos e militares) de que a Nação dispunha”42. Com
estratégias específicas para cada “meio” integrado ao Poder Nacional, ou seja,
o poder político, o psicossocial, o econômico e o militar construiu-se a Política
de Segurança Nacional.
Embora Golbery enfatizasse a junção de cada estratégia para compor a
Política de Segurança Nacional, caberia destacar a tática econômica que tinha
como objetivo
reforçar a estrutura econômica nacional e o seu rendimento,
garantindo-lhe a complementação mediante recursos exteriores, ao
mesmo passo que busca enfraquecer o sistema econômico dos
43
antagonistas considerados .

Podemos

verificar

que

tal

estratégia

permitiu

assegurar

o

desenvolvimento econômico voltado para o capital estrangeiro em detrimento
de qualquer tipo de reforma de base, considerada antagônica ao sistema
capitalista.
Ainda sobre o binômio “Segurança e Desenvolvimento”, Robert
Mcnamara, secretário de defesa dos Estados Unidos, apontava em seu
discurso proferido em 1967, que:
41
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Numa sociedade que se está modernizando, Segurança significa
Desenvolvimento. Segurança não é material militar, embora esse
possa ser incluído no conceito; não é força militar, embora possa ser
abrangida; não é atividade militar tradicional, embora possa envolvêla. Segurança é Desenvolvimento e sem Desenvolvimento não pode
44
haver Segurança.

Dessa forma, o novo conceito – Segurança e Desenvolvimento -, passou
a legitimar as “políticas econômicas vinculadas à exploração dos trabalhadores
e à associação a empresas multinacionais e ao capital internacional” utilizandose de técnicas repressivas praticadas contra os “inimigos internos” que
impossibilitavam o desenvolvimento do país. “A segurança, associada ao
desenvolvimento econômico, propunha o controle social principalmente da
força de trabalho, a fim de garantir às empresas estrangeiras mão de obra
barata e domesticada”.45
Se a proposta de desenvolvimento econômico indicava o controle social
da força de trabalho, o binômio “integridade física do trabalhador e aumento da
produtividade” transitava pela Doutrina de Segurança Nacional. Segundo
Faleiros, em documento da Escola Superior de Guerra (ESG) datado de 1958:
Uma empresa bem administrada conduz à convergência de esforços
em dois sentidos: produtividade e bem-estar e que a política social
deve servir, ao mesmo tempo, ao aumento da produtividade e à
46
harmonia social, sendo um fator indispensável da coesão nacional .

Daí a necessidade de uma instituição, como a Fundacentro, destinada à
pesquisa em segurança e saúde do trabalho que continha em suas atribuições,
entre outros assuntos,
estudos e pesquisas, para esclarecer no meio brasileiro, as questões
relacionadas com a segurança, higiene e medicina do trabalho,
visando identificar as causas, e estabelecer as medidas preventivas
necessárias, (...); assessoramento aos órgãos responsáveis pela
política nacional de segurança, higiene e medicina do trabalho, (...);
47
atividades de formação e treinamento ,

visando “à manutenção e melhoria da saúde, bem estar e eficiência dos
44
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trabalhadores48.
O golpe civil militar de 1964 teve como função inicial, segundo Faleiros,
unir as classes dominantes no bloco do poder, grupo defensor de interesses da
“burguesia internacional, da burguesia nacional dependente, dos latifundiários,
dos militares e o interesse de estabilidade social e controle da inflação
proveniente das classes médias”49.
Para concretizar tal função o Estado ampliou sua ação econômica,
atuando como investidor maciço na infraestrutura do país, através das
empresas estatais que aumentaram 58,5% após o golpe. Entre 1964 e 1975
foram criadas 127 empresas estatais, número superior às empresas nacionais
privadas50. Caberia ao governo “arrumar a casa”, abrindo estradas, investindo
em energia elétrica, etc., para receber o capital estrangeiro, confirmando a
característica de país subordinado e dependente dos países centrais (países
desenvolvidos / industrializados).
Além de investidor, o Estado operou como agente financeiro implantando
medidas político-econômicas que canalizavam a poupança popular para
financiar seus projetos de investimento e contribuição para a empresa
privada51. Estas medidas correspondiam à poupança obrigatória através do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Programa de Integração
Social (PIS).
Com a instituição do FGTS, em 1966, o governo eliminou a estabilidade
do emprego, consentindo a rotatividade e a produtividade da mão de obra e
formou um fundo de poupança com a contribuição compulsória a partir da folha
de salário. A eliminação da estabilidade do emprego colaborou com o
empresariado permitindo uma maior mobilidade do trabalhador, e diminuiu os
custos da mão de obra. A poupança obrigatória reativou a economia através da
construção civil; em 1977, 66,9% dos recursos do Banco Nacional de
Habitação (BNH) provinham do FGTS52.
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Neste período ditatorial, o processo de acumulação do capital estava
baseado “num profundo achatamento salarial e no controle estrito das
organizações dos trabalhadores”53 e, nesse sentido, o Estado reprimia a classe
trabalhadora e garantia o processo de acumulação pela produtividade e pela
contenção de salários. Entre 1965 e 1978 o salário diminuiu em 1/2% ao ano54.
Enquanto isso, a produtividade na indústria de transformação crescia 9,1%;
entre 1970 e 1974 o salário médio da mesma indústria crescia somente 7,5%
ao ano, no mesmo momento55.
Essa combinação de aumento da mais valia absoluta pela diminuição
dos salários reais, com a ampliação das horas de trabalho com a mais valia
relativa através da produtividade, segundo Faleiros, possibilitou o chamado
“milagre econômico” brasileiro (1968 – 1973). Dessa forma, o trabalhador, alvo
de toda a política daquele período, era a mercadoria essencial ao
desenvolvimento econômico proposto. Mercadoria esta, “valorizada” pelo
governo da “revolução”.
Nessa ocasião, os setores industriais que mais se desenvolveram foram
aqueles controlados pelas multinacionais, como setores de materiais elétricos,
material de transporte, mecânico e plásticos56.
As multinacionais, de acordo com Faleiros, controlavam a dinâmica da
produção e o emprego industrial nesse período, reunindo-se nos setores de
tecnologia mais avançada e de maior rendimento, baseando-se numa política
de aumento da produtividade. Assim as relações entre Estado e capital
estrangeiro,

personificado

pelas

multinacionais,

tiveram

mudanças

significativas na questão dos acidentes de trabalho. A política de aumento da
produtividade do governo ditatorial em conjunto com a iniciativa privada, por
sua vez, destacou a prevenção de acidentes como carro chefe, juntamente
com uma nova legislação acidentária, que visava à estatização do seguro
acidente57, enfatizando a tutela do Estado ante a burguesia nesse período.
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Se o governo brasileiro tinha como meta modernizar e desenvolver a
economia do país e transformá-lo em potência mundial, conforme ressaltava a
Doutrina de Segurança Nacional, toda essa política “desenvolvimentista”
impactou profundamente na questão da saúde e segurança do trabalhador, já
que a superexploração do trabalho foi ponto crucial para sua realização.
Por conta do crescimento, a precariedade do trabalho em todo o seu
conjunto, incluindo as condições de trabalho, como a falta de equipamentos de
segurança, locais insalubres, aumento excessivo das jornadas, ritmo intenso,
entre outros, fez com que o índice de acidentes e doenças do trabalho
aumentasse de forma categórica58, em todos os setores, principalmente
aqueles ligados à infraestrutura, como por exemplo, a construção civil.
Ora, se o trabalhador era o protagonista da política ditatorial, tanto na
esfera econômica (aumento da produtividade e crescimento econômico) quanto
na esfera social (arrocho salarial e repressão), ele também protagonizava os
discursos dos generais referentes à nova política de acidentes de trabalho.
Esses discursos geralmente mesclavam tons de solidariedade e ameaça aos
trabalhadores, que deveriam ser controlados pelo Estado.
Muitas dessas preleções, editadas como reportagem de capa no Boletim
Informativo Fundacentro, revelavam a “boa intenção” do governo em relação ao
trabalhador:
Sentimos hoje que as intenções e decisões do governo, ditadas pelo
imperativo supremo de nosso lema – Ordem e Progresso –
encontraram no coração dos trabalhadores a compreensão e o
entusiasmo, de que precisamos para o esforço coletivo, que nos fará
vencer dificuldades, superar problemas e completar, a passo firme, a
59
jornada redentora iniciada em março de 1964 .

Nessa alocução, Médici utiliza o trabalhador como ator principal para o
cumprimento dos objetivos governamentais do pós-64. Nesse sentido, ele
ilustra um trabalhador compreensivo e animado com as decisões de um
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governo ditador amparado pelo lema da bandeira – “Ordem e Progresso”,
mesmo com as dificuldades desenvolvidas com o início da crise do “milagre
econômico”.
Em outra homilia descrita no Boletim Informativo, em comemoração ao
1º de maio, Ernesto Geisel conclama:
Esperamos que nunca venham a medrar desconfianças,
ressentimentos e tensões insuportáveis, prejudiciais à própria
dinâmica do desenvolvimento acelerado em que estamos
empenhados. Desse modo a Revolução de 64 sentir-se-á, afinal,
realizada, identificando-se, em plenitude, com as legítimas aspirações
dos trabalhadores brasileiros, aos quais, na verdade, quase em tudo
60
se deve à grandeza da Pátria.

Nesta postura solidária, de realizar as “legítimas aspirações dos
trabalhadores brasileiros”, é perceptível o tom de ameaça à própria classe
trabalhadora se esta pensasse em desenvolver algum tipo de desconfiança em
relação ao governo. É nesse tom, entre solidariedade, tutela ao trabalhador e
ameaças que os discursos presidenciais foram reportados no Boletim
Informativo Fundacentro.
Se o emblema da ditadura militar era desenvolvimento econômico, com
o objetivo de ajustar o “Brasil como potência mundial antes do ano 2000” e
assim colocá-lo em “um lugar entre as mais desenvolvidas nações do
mundo61”, os altos índices de acidentes de trabalho não poderiam atrapalhar o
governo.

A própria ideia de nação desenvolvida, também permeava na

estruturação da legislação trabalhista, incluindo serviços relacionados à saúde
e segurança do trabalho.
Essa ideia de Brasil potência, vinculava-se à Doutrina de Segurança
Nacional, conforme afirma Golbery do Couto e Silva, em relação aos destinos
do Brasil. Nas palavras do autor:
Panregião em si mesmo, nosso país, capaz de articular, sob uma
liderança caracteristicamente democrática, as unidades muito
menores e de potencial bem mais reduzido que o cercam, está
fadado não só a subsistir galhardamente nesse mundo de amanhã
(...), mas ainda a firmar-se, no contexto internacional, como campeão
das virtudes cristãs e dos inigualáveis padrões democráticos em que,
a despeito de passageiros repúdios, sempre desejou e desejará viver
e progredir, para engrandecer, por sua vez, a cultura da
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humanidade” .

Realmente, a democracia e as virtudes cristãs eram bandeiras alçadas
pela ditadura civil militar, a justiça social e a solidariedade ao povo eram
discursos recorrentes do governo, editados inclusive, no Boletim Informativo
Fundacentro. “Democracia” esta, que assimilava o ideal da burguesia como se
fosse o ideal do país, denotando uma autocracia bonapartista63 exemplar.
Mas como ser uma “democracia exemplar” tendo como missão ser
liderança mundial, se a superexploração do trabalho gerava acidentes, perdas
da força de trabalho, do tempo, de produção e ainda aumentava os custos da
nação? A denúncia dos números exorbitantes de acidentes de trabalho
acarretaria na própria revelação da superexploração e repressão à classe
trabalhadora, colocando em risco a legitimação da ditadura civil militar.
Logo, para não correr esse risco, seria necessário amenizar o grande
número de acidentes nas indústrias, estruturando a segurança e a saúde do
trabalho em todo o seu conjunto, desde a legislação acidentária incipiente para
a conjuntura e os objetivos da época, passando pela formação de profissionais
da área para atender às empresas, incluindo a constituição de um centro de
pesquisas voltado para segurança e saúde do trabalhador. Assim, a
Fundacentro foi concebida para atender as necessidades urgentes do
empresariado tutelado pelo governo militar, naquele momento de se concretizar
a Doutrina de Segurança Nacional e de desenvolvimento.
Em 1965 foi organizada uma equipe de trabalho, constituída de grupos e
comissões, de diversos setores a fim de elaborar um projeto para a criação da
Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.
Nesta primeira comissão de trabalho estavam representadas as seguintes
organizações: Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho
(DNSHT), Universidade de São Paulo (USP), Federação das Indústrias do
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Estado de São Paulo (FIESP) e Liga Brasileira Contra Acidentes do Trabalho.
Esta comissão obteve o apoio financeiro e a participação do governo do Estado
de São Paulo, e elaborou o anteprojeto que serviu como base à Lei 5.161de 21
de outubro de 1966, que criou a Fundacentro.
Em 1966 foi difundido, no V Congresso Nacional de Prevenção de
Acidentes, em São Paulo, o projeto que estruturava o centro de pesquisas de
segurança, higiene e medicina do trabalho, pelo Ministro do Trabalho Arnaldo
Sussekind. Para o Ministro, o governo já demonstrava a intenção em criar uma
Fundação, “que teria o apoio do Estado, da Universidade, de entidades
públicas e privadas bem como de organismos internacionais como a OIT e o
Fundo Especial das Nações Unidas”64.

1.2 DO PROJETO À CRIAÇÃO

Os Estatutos da Fundação foram aprovados em 1968, pelo Decreto n.º
62.172 de 25 de Janeiro, consignando como principal objetivo da entidade a
realização de estudos e pesquisas relacionadas aos problemas de segurança,
higiene e medicina do trabalho no seu sentido mais amplo.
Importante observar que no Brasil, os serviços de medicina do trabalho
só foram regulamentados na década de 1970, a partir da Portaria 3.236 de
agosto de 1972 do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) como
parte do I Programa Nacional de Valorização do Trabalhador (PNVT),
implantado por Médici, a fim de dar cumprimento à Recomendação n.º 112 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), complementando os objetivos do
governo na questão do trabalho.
Se o governo ditatorial baseava sua política no controle sobre
trabalhadores, como dissemos anteriormente, o I Programa Nacional de
Valorização do Trabalhador (PNVT) foi um programa específico e amplo para
cumprir tal interesse, pois era parte integrante do Plano Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social.
O PNVT tinha como meta, por meio da “qualificação profissional, tornar o
trabalhador brasileiro plenamente habilitado para atuar nos diversos setores em
64
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que a tecnologia do desenvolvimento o exigir”65. Para tanto, o Programa previa,
entre outras matérias, a organização de uma campanha de extensa divulgação
“dos cuidados na prevenção dos acidentes do trabalho, de modo a assegurar
uma redução crescente no índice que o Brasil detém hoje, de 4.500 acidentes
por dia útil de trabalho”66.
Ora, segundo a OIT, a prevenção de acidentes e doenças do trabalho
era característica do serviço das empresas, previsto na sua Recomendação n.º
11267. Ou seja, o índice de 4.500 acidentes por dia de trabalho colocava o país
no topo da lista internacional em ocorrência de acidentes de trabalho68. Esse
índice, além de prejudicar o próprio desenvolvimento econômico proposto pelo
governo ditatorial, depreciava também a legitimidade da ditadura, pois poderia
denunciar, aos órgãos internacionais, como a OIT, a situação da classe
trabalhadora no país. Logo, o serviço de medicina e segurança do trabalho na
empresa era imprescindível para a diminuição desse índice.
A medicina do trabalho tem como objetivo básico, segundo Waissmann,
citado por Vasconcellos e Pignati,
a não culpabilidade do trabalho na gênese de patologias, cuja ação
médica é dirigida à adequação dos indivíduos à produção e voltada
para as patologias individuais para evitar que efeitos aparentes nos
coletivos [de trabalhadores] pudessem vir a esclarecer vínculos entre
69
eles e o trabalho.

Sendo assim, esta medicina, enquanto especialidade médica teria
surgido na Inglaterra do século XIX, tendo como “pai” o Dr. Robert Baker.
Quando Robert Dernham, proprietário de uma fábrica têxtil,
preocupado com o fato de que seus operários não dispunham de
nenhum cuidado médico (...) procurou o Dr. Robert Baker, seu
médico, pedindo que indicasse qual a maneira pela qual ele, como
empresário, poderia resolver tal situação, Baker respondeu-lhe:
“Coloque no interior de sua fábrica o seu próprio médico, que servirá
de intermediário entre você, os seus trabalhadores e o público” (...)
Dessa forma, você poderá dizer: “Meu médico é a minha defesa, pois
a ele dei toda a minha autoridade no que diz respeito à proteção da
70
saúde e das condições físicas dos meus operários (...) .
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O primeiro serviço de medicina do trabalho teria surgido quando o
empresário Dernham contratou os serviços de Robert Baker, em 1830 71.
Manifesta-se no diálogo entre o médico e o empresário o objetivo da Medicina
do Trabalho de acordo com Waissmann. Na qualidade de intermediário entre o
empresário e o trabalhador, o médico do trabalho corroborava com o controle
da força do trabalho, favorecendo as expectativas do capital.
Os serviços de medicina do trabalho, baseados no modelo de Robert
Baker, expandiram-se para outros países, concomitantemente ao processo de
industrialização. A ineficiência dos serviços de saúde pública fez com que os
serviços

médicos

de

empresas

passassem

a

ser

compensatórios,

“consolidando, ao mesmo tempo, sua vocação enquanto instrumento de criar e
manter a dependência do trabalhador (e frequentemente também de seus
familiares), ao lado do exercício direto do controle da força de trabalho”72.
Esses serviços, vinculados ao processo de industrialização, tendo se
expandido por vários países, passaram então por recomendação da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1953, com o título “Proteção
da saúde dos trabalhadores”, que indicava aos países membros que
proporcionassem a formação do médico do trabalho e a organização dos
“Serviços Médicos do Trabalho”. Em 1959, a OIT, fomentou a criação dos
“Serviços de Medicina do Trabalho” através de sua recomendação 112,
normatizando este serviço.
No Brasil, os elevados índices de acidentes colocavam a ditadura sob os
olhares da OIT e, neste sentido fazia-se necessário implantar aqui tais políticas,
mas, vinculadas aos objetivos de controle da força de trabalho. Assim, seriam
evitadas denúncias de superexploração e precarização do trabalho, salientadas
nos índices de acidentes e doenças laborais, para dar respaldo ao
empresariado na obtenção de recursos internacionais. Daí ser imprescindível
apoiar uma instituição de saúde e segurança do trabalho.
A concepção e a difusão da medicina do trabalho naquele período, aqui
em São Paulo, ficou a cargo de instituições como a Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo e a Fundacentro. Segundo René
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Mendes, mesmo com as modificações estabelecidas na legislação trabalhista,
“foram mantidas na legislação previdenciária/acidentária as características
básicas de uma prática medicalizada, de cunho individual, e voltado
exclusivamente para os trabalhadores engajados no setor formal de trabalho73”.
Verificamos em todo o processo de concepção da Fundacentro a
presença efetiva do Ministério do Trabalho e Previdência Social com a
preocupação em atender os objetivos da Doutrina de Segurança Nacional,
respaldado no preceito de que “o governo tem como meta fim, o Homem. A
tutela de sua vida é o preço desse objetivo”74, tendo em vista o
desenvolvimento industrial e econômico do país .
O Ministério do Trabalho teve várias denominações ao longo do tempo
de acordo com as atribuições que acumulou, desde a década de 1930, quando
foi criado pelo decreto n.º 19.433, assinado por Getúlio Vargas. Em 1960, foi
denominado Ministério do Trabalho e Previdência Social, abarcando funções
previdenciárias, inclusive às relacionadas ao seguro acidente do trabalho em
1967.
Porém, somente em 1974, durante o governo de Ernesto Geisel, o
Ministério do Trabalho foi separado da Previdência Social, sendo-lhe atribuída
uma tarefa importante, segundo o governo da época. Em seu discurso
proferido em comemoração ao 1º de maio de 1974, Geisel ressaltou que o
Ministério do Trabalho, contava
agora com recursos mais amplos, destinados à importante tarefa que
lhe cabe no adestramento da mão de obra, para que os trabalhadores
mais bem qualificados possam produzir mais e mais eficientemente,
fazendo jus, assim, a maior remuneração. E em especial cuidar-se-á
efetivamente de aperfeiçoar o sistema de proteção contra acidentes
75
do trabalho.

Assim, “adestrar” a mão de obra para aumentar a produção foi um dos
principais objetivos do Ministério do Trabalho a partir de 1974, ano em que a
Fundacentro vinculou-se a este Ministério pelo Decreto 74.296 de 16/10/1974
contribuindo para o “aperfeiçoamento do sistema de proteção contra acidentes
do trabalho”, conforme Geisel.
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Após a aprovação do Estatuto, em 25 de janeiro de 1968, as atividades
da Fundação tiveram início em 1969 em uma sala do SESI. Nesse mesmo ano
com a presença do Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, a sede da
Fundacentro foi inaugurada na Rua Cardoso de Almeida, 520, Perdizes, São
Paulo.
Durante a inauguração da sede, o presidente da Fundação Centro
Nacional, Jorge Duprat Figueiredo, empresário da Indústria Nadir Figueiredo e
presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP
reiterou em seu discurso, a presença e o interesse de organizações
internacionais como a ONU e a OIT na formação e estruturação da Instituição.
De fato, organizações internacionais, como a ONU e a OIT estiveram
presentes na organização da Instituição, isto porque o Brasil, país membro
dessas organizações, solicitou ajuda técnica para formular a Fundação. Ainda
durante o evento de inauguração, em 1969, o Ministro Jarbas Passarinho
enfatizou a função da Instituição como provedora das indústrias para a
amenização dos acidentes e doenças do trabalho. Segundo ele,
a fase dos discursos bonitos e geralmente vazios de conteúdo e de
resultados já passou. Estamos entrando na área da ação, da
realização, os efeitos positivos. Na era da tecnologia, em que nos
encontramos, não mais se admite a improvisação num setor tão sério
76
como é o da preservação da integridade física do trabalhador.

Pelo discurso do ministro, é possível identificar a crítica ao governo
anterior à ditadura militar, como incompetente na corroboração para o
progresso da nação e o enaltecimento à eficiência do governo da ditadura no
âmbito da indústria e tecnologia, investindo na institucionalização da
preservação da segurança e saúde do trabalhador, com a criação Fundação.
No entanto, a Fundacentro não foi concebida para ser apenas um Centro
Técnico Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Em sua concepção
(1962-1964), previa-se sediar no Brasil uma regional da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) na América Latina. Conforme o porta voz de tal
intenção, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, através de seu Ministro
Arnaldo Sussekind, pretendia contemplar o país com os,
programas de assistência técnica, os quais têm obtido promissores
resultados em muitos países no que tange à organização da mão de
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obra, à produtividade, à prevenção dos infortúnios do trabalho, à
educação operária, ao aperfeiçoamento do pessoal de direção de
77
empresas, à aplicação prática das convenções ratificadas, etc.

Mas a ideia de sediar um escritório regional da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) para a América Latina, em São Paulo, não foi
levada adiante. Conforme relatado na documentação,
a ideia que nascera em Genebra, em junho de 1964, só se
concretizara em parte. É que ao projeto de cooperação técnica
remetido ao Fundo Especial das Nações Unidas, não foi dada a
prioridade adequada pelo governo brasileiro, o qual deixou de
responder, há alguns anos, se mantinha o interesse na sua
aprovação. Em consequência, porque até hoje não foi deferida a
citada cooperação internacional, tornou-se mais difícil o
desenvolvimento de suas atividades em todo o território nacional e
inviável a sua conversão em polo de irradiação dos programas da OIT
na América Latina atinentes à segurança, higiene e medicina do
78
trabalho.

Mesmo não cumprindo grande parte do seu objetivo inicial de criação, a
Fundação, abarcou importantes funções naquela época, pois, segundo o item
11 do documento denominado Exposição de Motivos n.436 de 30/11/1965,
apresentado ao Governo Federal para justificar a organização da Instituição,
o Brasil ainda apresenta um dos maiores índices de acidentes do
trabalho e de doenças profissionais, o que significa destruição de
vidas humanas e redução, permanente ou temporária, da capacidade
de trabalho, além da perda de milhões de horas-homem de trabalho,
79
com reflexos negativos na produtividade empresarial.

Dessa maneira, a Fundacentro teve como atribuição inicial estruturar a
saúde e a segurança do trabalho no Brasil e formar técnicos de segurança e
saúde para as empresas, a fim de amenizar os altos índices de acidentes de
trabalho ocasionados pela política desenvolvimentista militar.
A Instituição teve o seu reconhecimento perante o governo e a
sociedade justamente com suas atribuições iniciais, constituindo “passo
decisivo para a formação de infraestrutura capacitada a alicerçar um esforço
permanente de aperfeiçoamento, disseminação e intensificação de tudo o que”,
no domínio da segurança e saúde do trabalho, “pode ser proporcionado pela
atuação de todos os profissionais que nele militam”80.
77

SUSSEKIND, Arnaldo. Da ideia à instalação do Centro Nacional de Segurança e Higiene do
Trabalho. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, vol. 1, n.º 2, abr. jun. 1973,
p. 6.
78
Idem, p. 8.
79
Ibidem.
80
KASSAB, Pedro. Serviços de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Revista

49
Dentre

essas

atribuições

da

Fundacentro,

cabe

enfatizar

o

assessoramento técnico ao governo,
aos poderes executivo e legislativo do país no preparo das normas
legais relacionadas com os objetivos da fundação, bem como na
revisão e atualização da legislação sobre higiene e segurança do
81
trabalho.

Tal assessoramento técnico merece destaque, pois concomitantemente
à estruturação do Ministério do Trabalho e Previdência Social, a legislação
trabalhista sobre o tema, no país, estava saindo do âmbito das seguradoras
privadas e indo para o gerenciamento do Estado, com o Ministério da
Previdência Social assumindo a responsabilidade pela indenização do
acidentado do trabalho e a Fundação, por sua vez, encarregada de rever,
atualizar e propor novas normas, fundamentadas em pesquisas relacionadas à
saúde e segurança.
Um exemplo concreto desta atribuição foi o estudo realizado pela
Instituição em relação à Lei estadual sobre o adicional de insalubridade,
discutida no Boletim Informativo, que enfatiza a função de assessoria.
Tendo como um dos objetivos o “assessoramento técnico dos órgãos
responsáveis pela política nacional de segurança, higiene e medicina
do trabalho”, a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho foi recentemente requisitada para colaborar na
revisão de dispositivos sobre o adicional de insalubridade e nos
estudos tendentes a ampliar e a assegurar a aplicação das
disposições legais atinentes à segurança e higiene do trabalho no
82
Estado de São Paulo.

Deste modo, a Instituição assessorava o Governo Federal e Estadual,
principalmente o Estado de São Paulo, mediante as demandas advindas do
empresariado e da situação econômica e produtiva do país. No capítulo 2
retomaremos a discussão sobre o serviço de assessoria da Fundacentro.
Outras atribuições da Fundacentro que merecem destaque estão na
área da pesquisa e disseminação do conhecimento relacionado à saúde e
segurança do trabalho. Os anos de 1970 até meados de 80, a formação de
Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 1, n.º 2, abr. jun. 1973, p. 9.
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técnicos de segurança e saúde do trabalho, a assistência técnica e consultoria
às empresas privadas, a elaboração de materiais educativos relacionados à
prevenção de acidentes, foram áreas de atuação primordiais nos objetivos da
Instituição, aspectos estes que a levaram ao reconhecimento nacional,
principalmente por parte dos empresários e do governo. O Boletim Informativo
e outros documentos publicitários da Fundacentro dispõem as atribuições da
Instituição em suas matérias a fim de divulgá-las, como vemos a seguir:
 Realização de cursos destinados à formação de técnicos e a

especialização de profissionais necessários às atividades de
segurança, higiene e medicina do trabalho.
 Prestação de colaboração técnica e didática às universidades e
instituições de ensino superior e médio.
 Organização de estágios de treinamento e aperfeiçoamento para os
elementos designados pelas instituições universitárias e de ensino
superior e médio e pelas empresas particulares ou públicas
empenhadas em segurança, higiene e medicina do trabalho.
 Promoção e orientação de atividades educativas que visem à
prevenção de acidentes e doenças do trabalho e à manutenção e
melhoria da saúde, bem estar e eficiência dos trabalhadores.
 Prestação de serviço consultivo, sobre acidentes e doenças do
trabalho e questões ligadas à saúde dos trabalhadores, às classes
patronais e de empregados, aos chefes de serviço de saúde
ocupacional e às autoridades judiciais, a todos servindo indistinta e
imparcialmente, mas de todos se mantendo equidistante, isto é, seus
cadastros e os resultados de suas investigações não poderão servir
como elemento testemunhal nos litígios trabalhistas, cumprindo-lhe
abster-se da realização de perícias e emissão de laudos e pareceres
em questões que se encontrem transitando em juízo.
 Prestação de serviço informativo e consultivo a gerentes de empresa
e chefes de serviço de saúde ocupacional sobre a toxidade de
materiais e processos de fabricação, principalmente, no caso de
materiais novos antes de sua introdução na empresa.
 Coleta, levantamento e processamento de dados necessários à
elaboração de estatísticas sobre acidentes e doenças do trabalho e
quaisquer outras ocorrências que se relacionem com a saúde e
83
eficiência dos trabalhadores.

Quando a Instituição iniciou as atividades em 1970, sua organização era
a seguinte: Departamento Técnico, contemplando a Divisão de Medicina;
Divisão de Engenharia (subdividida em segurança e higiene do trabalho);
Divisão de Química; Divisão de Fisiologia e Psicologia.
Das atribuições da Fundacentro, a área educativa ganhava destaque,
pois, conforme a lógica governamental, sem a formação de profissionais da
área de saúde e segurança do trabalho para contemplar as empresas,
prejudicaria
83

o

desenvolvimento

econômico

proposto

pelo

governo,

e

Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Departamento
Técnico. Boletim Informativo da Fundacentro, Ano 1, n.º 6/7 julho de 1970 (matéria
especial), p. 4-5.
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consequentemente, a legitimação da ditadura. As atribuições relacionadas à
formação profissional na área de segurança e saúde do trabalho serão
retomadas no capítulo 3, com maiores detalhes.

1.3 A INSTITUCIONALIDADE DA FUNDACENTRO

A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro) foi de grande relevância nas décadas de 1970 a 1980
em duas frentes: a assessoria técnica ao governo e ao empresariado e a
formação de profissionais e técnicos na área de saúde e segurança do
trabalho, além de participar ativamente também, na educação e no treinamento
dos trabalhadores. Nesse período ela foi reconhecida pelo governo e pelo
empresariado como
uma das grandes iniciativas do Governo Federal e que importou em
medida concreta e positiva para cercear a marcha gritantemente
ascensional dos acidentes do trabalho e moléstias profissionais em
nosso País, foi, indiscutivelmente, a criação da Fundação Centro
Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (...). De fato,
desde a sua instalação na Capital de São Paulo, vem essa Fundação
cumprindo com os seus objetivos principais e genéricos, como sejam
estudos e pesquisas sobre causas determinantes dos acidentes do
trabalho e moléstias profissionais, estabelecendo medidas
necessárias para evitar sua ocorrência e repetição (...). Dos mais
importantes e eficientes, salienta a moção, o seu trabalho de
assessoramento técnico e de assistência aos órgãos responsáveis
pela política de segurança, higiene e medicina do trabalho. E,
difundindo por todas as formas as suas realizações, essa Fundação
vem, em verdade, proporcionando grandes benefícios à coletividade,
exercendo papel relevante em nossa sociedade e concorrendo em
84
favor da nossa maior produção.

De fato, no quesito assessoria técnica e formação de profissionais na
área de segurança e saúde do trabalho, a Fundacentro teve papel destacado,
embora não necessariamente, voltado para o trabalhador, mas sim vinculado
ao empresariado.
A necessidade de formar técnicos de segurança e saúde do trabalho nas
décadas de 70 e 80 advinha da renovação do parque tecnológico que
estimulou a importação de novas máquinas, as quais aqui chegavam com
84
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tecnologias finalizadas, devendo ser operadas por trabalhadores com algum
conhecimento prático sobre tais tecnologias, no entanto, era marcante a
ausência de mão de obra adequada.
As faculdades de engenharia, por exemplo, ofereciam cursos para
formar profissionais capazes de colocar em prática os projetos já finalizados,
ou seja, para operar as indústrias, e não para desenvolver novos projetos
industriais85.
Além disso, era urgente o cumprimento da NR4 – portaria 3.214, que
regulamentava o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho (SESMT) determinando que as empresas tivessem uma
equipe de profissionais especializados em segurança e medicina do trabalho,
prestadores de serviços na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A
Fundacentro teve papel preponderante na formação desses profissionais,
tendo atuado junto às empresas e universidades, em especial, a Universidade
de São Paulo, formando parcerias com sua Faculdade de Saúde Pública.
Nesta

área,

internacionalmente,

a

relação

entre

universidades,

empresas e governo remonta ao início do século XIX, primeiramente na
Universidade de Berlim, quando foi introduzida a pesquisa concomitantemente
à docência. Entretanto, esta ligação se fortaleceu em outros países da Europa
e Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram
financiadas, por fundações, as pesquisas armamentistas, priorizando-se as
demandas governamentais.
Após a Segunda Guerra, estudiosos da administração apontaram a
ocorrência de uma Segunda Revolução Acadêmica, quando as universidades
se aliaram aos setores produtivos. Neste momento, os Estados Unidos
superam a Europa – França e Alemanha -, com a formação dos seus institutos
de pesquisa como o Massachussets Institute of Technology (MIT). A partir dos
anos 1970, durante a crise fordista, ocorreu uma maior integração entre
universidade e empresa, de forma mais organizada, com investimento
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empresarial e políticas governamentais, aliando-se a pesquisa científica à
competitividade de mercado86.
No

Brasil,

a

integração

universidade-empresa-governo

surgiu

tardiamente em relação aos países desenvolvidos, e de forma incipiente ao
longo das décadas de 1950 até o final do século XX. Isso ocorreu devido a
política industrial do país vinculada ao capital estrangeiro; dando prioridade à
substituição de importações ao invés de incentivar a produção tecnológica
nacional.
Na década de 1950, houve uma tentativa de relacionar a pesquisa
científica com as demandas de empresas brasileiras, a partir da criação de
institutos

de

fomento

à

pesquisa

como

o

Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), “órgãos” de
investimento à pesquisa, vinculados ao Governo Federal.
Contudo, mesmo com esses incentivos e o aumento das demandas das
empresas estatais em pesquisas científicas, a condição tardia e dependente do
parque industrial, como já dissemos anteriormente, não contribuía para o
desenvolvimento de uma produção tecnológica nacional, ocasionando um
dissenso entre universidades e empresas, já que as pesquisas não eram
utilizadas pelas empresas87. Dada a falta de interesse em financiar os projetos
de

desenvolvimento

tecnológico,

esta

iniciativa

onerou,

quase

que

exclusivamente, o erário público.
No período da ditadura civil militar (1964 - 1985) intensificou-se a
dependência tecnológica, tornando inócuo o cumprimento dos objetivos de
integração entre universidade, empresas e governo, tal como nos países
desenvolvidos, onde essa integração possibilitava o desenvolvimento de novas
tecnologias vinculadas ao mercado e, consequentemente, garantiam maior
competição produtiva e comercial.
Apesar disto, observa-se que, em meados de 1970, houve uma redução
dos investimentos públicos diretos na pesquisa tecnológica, concomitante ao
aumento da pressão das empresas por novos investimentos vinculados às
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suas áreas de interesse.
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) foi criado somente em 1985
e, ainda nesta década, o Estado subsidiou pesquisas de empresas privadas,
através dos Planos de Desenvolvimento. Tais incentivos foram suspensos no
governo Collor, mantendo-se, assim, o padrão tecnológico obsoleto, carente de
uma modernização de sua base produtiva88.
Embora, até a década de 1980, as políticas de ciência e tecnologia
sejam documentadas, com objetivos específicos do Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), e o auxílio das agências financiadoras de pesquisas em
suas diversas áreas, a integração universidade, empresa e governo não havia
sido contemplada de maneira a cumprir seus objetivos no mercado e na área
social.
Mesmo tendo deficiências no cumprimento dos objetivos sociais e
mercadológicos, a integração universidade, empresa e governo no Brasil
funcionou, de certa forma, na década de 1970, quando a Fundacentro, em
convênios e parcerias com universidades, especialmente a Universidade de
São Paulo, colaborou com o governo e as empresas na estruturação da
segurança e saúde do trabalho. Esta parceria, no entanto, tinha um objetivo
específico, na concretude da política governamental da época que se punha
desde a década de 1960, conforme atestava o empresário Jorge Duprat
Figueiredo, também presidente da Fundacentro, no XIV Congresso Nacional de
Prevenção de Acidentes (CONPAT), em 1975.
Embora as normas de segurança e higiene do trabalho vigorem, em
nosso País, há várias décadas, “nunca, em qualquer momento da
nossa história social e administrativa, se fez tanto em prol da saúde
ocupacional, como a partir da Revolução de Março de 1964 e,
89
sobretudo, no atual governo do preclaro Presidente Ernesto Geisel .

Percebemos claramente a posição de Jorge Duprat Figueiredo,
representante dos empresários e da Fundacentro, em relação à ditadura civil
militar, ou seja, retratando a burguesia brasileira que apoiava a ditadura
justificada pela necessidade de manter a ordem, o progresso e um
88
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desenvolvimento vinculado ao capital estrangeiro de forma dependente e
subordinada.

1.4
O PAPEL DA FUNDACENTRO NAS PARCERIAS
EMPRESA, UNIVERSIDADES

- ESTADO,

A parceria entre a Universidade de São Paulo, especialmente a sua
Faculdade de Saúde Pública, e a Fundacentro foi realizada de forma exclusiva
para cumprir a demanda do Governo Federal através da Portaria 3.236, de
agosto de 1972, do Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS),
visando à preparação de profissionais de nível superior e médio para o controle
da segurança e higiene do trabalho, concomitantemente ao cumprimento da
Recomendação n.º 112 da OIT90.
A Fundacentro, instituída para, entre outras atribuições, formar e
capacitar profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, o fez,
juntamente com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo,
apoiada pelas entidades das respectivas categorias profissionais – Associação
Médica Brasileira e Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Esta última,
também criada neste período para dar subsídios científicos à Associação
Médica Brasileira no que tange a matéria91.
É interessante notar, no discurso do paraninfo da primeira turma de
formandos do curso de Medicina, Higiene, Engenharia e Segurança do
Trabalho da Faculdade de Saúde Pública da USP, a lógica do governo
ditatorial na questão do trabalho em consonância com a Doutrina de Segurança
Nacional:
(...) Descubro no gesto dos diplomados um sinal dos tempos: a
compreensão melhor de certos deveres fundamentais de todos
os que somos responsáveis pela política social de nosso País e
o surto de uma consciência nova em relação à maneira pela qual
devem ser amparados e defendidos os trabalhadores (...). Coube
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, no terceiro Governo
da Revolução conceber e organizar o Plano Nacional de Valorização
do Trabalhador (...) um dos aspectos importantes da iniciativa em
marcha é a defesa da integridade física e da saúde do operário,
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graças a um esforço intensivo para a prevenção de acidentes. (grifo
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nosso)

Nesta

primeira

parte

do

discurso

evidencia-se

a

universidade

coadunada à política social do governo ditatorial na medida em que o amparo e
a defesa dos trabalhadores em relação à sua integridade física e o seu bem
estar refletia a base desta política. E esta política, como vimos anteriormente,
estava fundamentada no controle social da classe trabalhadora garantindo o
processo de acumulação através do aumento da produtividade e da limitação
dos salários.
No decorrer do discurso, o paraninfo Ministro Julio Barata explica parte
do Plano Nacional de Valorização do Trabalhador afirmando o pioneirismo do
curso na área de segurança e saúde do trabalho no país. Termina sua preleção
enfatizando a deficiência do setor de segurança e saúde do trabalho “crivado
de problemas e carente de especial atenção” parabenizando a primeira turma
vendo-a como:
Uma falange promissora, que representa desde já, um investimento
real, garantidor de valiosos frutos em próximo futuro. Vejo,
principalmente, em todos os integrantes desta vanguarda de
inspetores de segurança e higiene do trabalho, uma autêntica
bandeira paulista em missão desbravadora, a rasgar horizontes,
a vencer dificuldades, a semear esperanças de vida e de
progresso. (...) Essa bandeira (...) é uma demonstração de
solidariedade e apoio à obra do Presidente Médici, empenhado
em ajustar o homem brasileiro às dimensões do Brasil, isto é, em
preservar-lhe a saúde física e assegurar-lhe a saúde moral, pela
dignificação do trabalho, pela efetiva proteção a nossos recursos
humanos, pelo reconhecimento do direito de todos a uma tranquila e
93
sadia existência numa nação rica, pujante e feliz. (grifo nosso)

Novamente um discurso de solidariedade ao trabalhador revela a
intenção do governo em manter o controle social firmado na Doutrina de
Segurança Nacional. Um “exército” de inspetores de segurança e higiene do
trabalho, empenhados em ajustar o homem brasileiro às condições precárias
de trabalho, vigentes no chão de fábrica, onde operavam máquinas cuja
tecnologia desconhecia.
Diferentemente dos objetivos formulados para a prevenção de
acidentes, se colocava o tema da indenização dos acidentes de trabalho.

USP. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, vol. 1, n.º 3, jul. set. 1973, p. 5.
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Conforme Faleiros, a prevenção de acidentes interessava às novas formas de
capital implantadas no país, mas implicava numa intervenção do Estado no
“interior” da fábrica. Pelo intermédio indireto de profissionais como médicos,
engenheiros, supervisores de segurança, o ambiente de trabalho tornava-se
“controlado”94.
A citação abaixo confirma nossa análise de pesquisa em relação à
função social da Fundacentro no período de sua criação como um Centro de
Pesquisas tripartite – representando governo, empresários e trabalhadores –
na área de segurança e saúde do trabalho, atendendo aos interesses do
empresariado nacional e internacional, no interior da política econômica
desenvolvida no período ditatorial, e justificada pela necessidade de prestar
contas à OIT, camuflando, assim as reais condições de trabalho que levavam
aos acidentes.
Os dois anos de atividades da Fundação Centro Nacional de
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, encerram o valor da
afirmação de um trabalho pioneiro, representam uma experiência
diretriz para a consecução de suas finalidades, sendo uma
convocatória permanente a todos os especialistas, empresários,
operários e autoridades, que unidos estão, num esforço comum, sob
o ideal maior da solução coerente, eficaz e autêntica de nossos
problemas de saúde ocupacional, da dignificação em todas as suas
dimensões do trabalho, e do desenvolvimento integral de nosso
95
país.

O esforço comum, a solução coerente, a dignificação do trabalho e o
desenvolvimento integral de nosso país, explicitados na citação, corroboraram
com a Política de Segurança Nacional, com o governo ditatorial, atuando junto
ao Estado, como verdadeiros representantes dos segmentos da burguesia
industrial.
Em um período de superexploração do trabalho, maquiado por discursos
benevolentes ao trabalhador, em que medidas relacionadas à segurança e
saúde do trabalho eram urgentes para amenizar uma situação caótica de
perdas da força de trabalho e consequentemente da produtividade, o governo
encontrou na Fundacentro uma instituição feita sob medida, para dar respaldo
técnico e formar profissionais para atuarem nas fábricas, junto aos
empresários,
94
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FALEIROS, 1984, p. 11.
Retirado do Relatório de Atividades de 1970. Boletim Informativo da Fundacentro, Ano 2,
n.º14, fev. 1971, p. 4-5.
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culpabilizando-os pelos acidentes.

CAPÍTULO 2 – SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO BRASIL: A
CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTICA OFICIAL

A construção de uma legislação trabalhista, especificamente voltada
para a segurança e saúde do trabalhador teve início efetivamente na década
de 60, quando o Estado, em 1967, estatizou o seguro acidente e tomou para si
a responsabilidade de indenização e controle dos acidentes de trabalho,
definição jurídica que ingressou no cenário político como um problema
econômico. Como diz Faleiros, o tema passou a integrar a política de
segurança nacional, que tinha como prioridade “o processo de acumulação de
capital, o arrocho salarial e a eliminação do direito de greve”1.
A Fundacentro, por sua vez, participou desta política governamental
ativamente “cuidando dos aspectos preventivos dos acidentes de trabalho
sendo financiada por entidades públicas e empresas privadas”. A questão da
prevenção de acidentes “preocupava os tecnocratas do Ministério do Trabalho
juntamente com as empresas mais produtivas”2.
Neste capítulo objetiva-se analisar a correlação das forças sociais
existentes na construção de uma política oficial de segurança e saúde do
trabalho no Brasil, partindo da constituição da Fundacentro, como organismo
do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Dessas forças sociais
elencamos entidades relacionadas diretamente à organização do trabalho,
destacando que as orientações da Organização Internacional do Trabalho –
OIT3 remetem a Fundação visando a implementação de uma política adequada
à conjuntura internacional na área de segurança e higiene do trabalho.
1

FALEIROS, 1984, p. 211.
FALEIROS, 1984, p. 210.
3
A Fundacentro é uma instituição de pesquisa voltada para a saúde e segurança do trabalho e
desde a sua organização almejava ser um escritório regional da OIT no Brasil. Embora a
Fundacentro não tenha atingido o seu objetivo em relação à OIT, ela é um órgão de
representação oficial da Organização Mundial da Saúde – OMS no Brasil, e este vínculo é
renovado periodicamente pela OMS. Não vamos analisar neste momento a relação entre a
Fundacentro e a OMS, bem como a questão ligada diretamente à saúde do trabalhador, pois
implicaria outro objeto de estudo. Assim, nos voltamos para a Segurança do Trabalho
vinculada à Organização Internacional do Trabalho – OIT.
2
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Enfatizamos também o interesse e a participação do empresariado na
construção dessa política por meio de suas entidades de classe como, por
exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e o
Serviço Social da Indústria (SESI).
Por fim, ressaltamos o Sindicato, como entidade representativa de
trabalhadores, ligada à Instituição, teoricamente em sua constituição tripartite e
efetivamente sob dois aspectos: o primeiro como receptor da política de
segurança do trabalho, a partir dos cursos para dirigentes sindicais e técnicos
de segurança oferecidos pela Instituição, e o segundo como resposta contrária
a essas políticas a partir de suas reivindicações por indenizações acidentárias,
por exemplo.
Se a construção de uma política de saúde e segurança do trabalho
perpassa o campo jurídico, servindo o campo econômico, como dissemos,
integra esse capítulo o histórico da legislação acidentária no Brasil com ênfase
nas leis de 1967 e 1976 analisando a função social dessas leis. Finalmente, o
capítulo aborda a assessoria técnica da Fundacentro ao Executivo e Legislativo
da Nação, sua função e relevância aos objetivos governamentais da época.
2.1 A PERSPECTIVA DOS REPRESENTANTES DO ESTADO – OIT, SESI /
FIESP, SINDICATO
2.1.1 A Organização Internacional do Trabalho – OIT4

Na década de 1970, quando a maior parte dos países latinos vivia suas
ditaduras, a Organização Internacional do Trabalho desenvolveu uma série de
conexões com os Ministérios do Trabalho desses países, com o objetivo de
auxiliá-los
4
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Criada em 1919 durante a Conferência de Paz de Paris, a Organização Internacional do
Trabalho teve sua base gestada por uma Comissão de Legislação Internacional do Trabalho
presidida pelo líder sindical norte-americano, Samuel Gompers. O documento apresentado
como base da organização foi inserido como a 13ª parte do Tratado de Versalhes. Em 1944, os
seus fins e objetivos foram estabelecidos de forma mais completa através da ‘Declaração de
Filadélfia’, na qual estão elencados os princípios fundamentais da OIT. A Organização
Internacional do Trabalho apresenta uma estrutura que reúne uma Assembleia Geral,
denominada de Conferência Internacional do Trabalho; um Conselho de Administração, seu
órgão executivo; e uma Secretaria Permanente, designada, em espanhol, de Oficina
Internacional do Trabalho. Além desta estrutura organizativa, a OIT desempenha suas
atuações através de conferências regionais, comissões de indústrias, grupos de peritos, etc.
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desenvolvimento econômico vivenciado por esses países, propondo conduzir o
impacto dos problemas sociolaborais do continente sobre os sistemas
administrativos do Estado.
Tais atividades se iniciaram com uma série de seminários regionais,
desenvolvidos a partir de 1972, promovidos pelo Centro Interamericano de
Administração do Trabalho – CIAT. Este Centro foi criado pela OIT e o
Programa das Nações Unidas, com sede em Lima, Peru e vinculava-se aos
países da região através dos Ministérios do Trabalho.
O CIAT tinha como finalidade promover estudos e debates atinentes à
administração e organização do trabalho incluindo as condições e meio
ambiente de trabalho na América Latina. Seus objetivos principais eram:
assessorar e assistir aos governos para aperfeiçoar seus órgãos de
administração do trabalho; participar nos estudos e investigações
sociolaborais; produzir e administrar documentação e informação;
capacitar e formar as pessoas dos Ministérios do Trabalho e outros
organismos com responsabilidade na administração do trabalho,
assim como coordenar e complementar suas atividades e programas
com os análogos que executam os governos, com assistência
5
multilateral e bilateral .

Além do CIAT, a OIT organizou e fomentou, em 1976, um programa
específico relacionado às condições e meio ambiente do trabalho, o Programa
Internacional para o Melhoramento das Condições e dos Ambientes de
Trabalho – PIACT. Este programa pautava-se pelo princípio de que o bem
estar físico e mental dos trabalhadores perpassava por diversos fatores interrelacionados, como organização e conteúdo do trabalho, segurança e saúde,
duração do trabalho, remuneração, entre outros. Além disso, assumiu uma
orientação baseada no documento denominado Memória do Diretor Geral da
OIT intitulado Por um trabalho mais humano, onde se encontram também os
objetivos práticos do programa, como por exemplo:
Que o trabalho respeite a vida e a saúde do trabalhador; que deixe
tempo livre para o descanso e distração do trabalhador (...); que
permita ao trabalhador servir à sociedade e ao mesmo tempo
6
realizar-se, expandindo suas qualificações pessoais.

Desses objetivos operacionais mencionados, os fatores citados estão

5

Las condiciones de trabajo em América Latina, t1 Ponência CIAT, PIACT, OIT. SEMINÁRIO
REGIONAL SOBRE O PAPEL DA ADMINISTRAÇÃO DO TRABALHO NO MELHORAMENTO
DAS CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. Lima, CIAT, 25 a 29 de outubro de
1982, p. 3.
6
Ibidem, p. 25.
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relacionados à qualidade de vida no trabalho7, temática relacionada, dentro do
período estudado, às mudanças na organização do trabalho, nos países
centrais, principalmente com a crise fordista/taylorista e o advento de uma
organização flexível.
A partir do lançamento do PIACT, a Organização Internacional do
Trabalho tentou articular duas tendências arroladas à qualidade de vida no
trabalho: a qualidade de vida como uma aspiração básica da humanidade, que
não teria solução dentro do portão da fábrica e a maior participação dos
trabalhadores nas decisões relacionadas diretamente à sua vida profissional8.
De fato, era importante a influência da OIT, através de seus estudos e
reuniões relacionadas às condições de trabalho, na América Latina na década
de 1970, uma vez que o continente passava por uma intervenção severa dos
países

centrais

–

países

desenvolvidos/industrializados,

principalmente

Estados Unidos, em relação às suas políticas e economias.
Após um extenso período de prosperidade e acumulação de capital,
durante o auge do fordismo/ taylorismo, o início da década de 1970 será
marcado pelo princípio da crise estrutural do capitalismo nos países centrais, a
partir da crescente queda de lucro nas indústrias de transformação e a
ascensão do capital financeiro no final do mesmo momento.
Atrelados ao capital estrangeiro, os países da América Latina, tiveram
seus “milagres econômicos” efêmeros. No Brasil, o período de 1968 a 1973, o
chamado “milagre brasileiro” baseava-se na expansão do setor de bens de
consumo duráveis, segundo Lima (2011), e esta expansão foi possível,
segundo Pires9, graças à plena utilização da capacidade industrial.
O farto crédito internacional e os incentivos fiscais cedidos em larga
7

Qualidade de Vida no Trabalho: Conceito amplamente discutido e contraditório passando por
vários enfoques a partir de sua implantação no Plano Marshall de reconstrução da Europa, no
pós-guerra. Os vários debates em torno da qualidade no trabalho transcorreram desde a
ênfase na reação individual do trabalhador às suas experiências no trabalho (década de 1960),
passando pelas melhorias das condições e meio ambiente do trabalho visando satisfação e
produtividade (década de 1970), ao conceito globalizante nas questões ligadas à produtividade
e qualidade total (década de 1980). LACAZ, Francisco A. C. Qualidade de Vida no trabalho e
Saúde/Doença. Ciência e Saúde Coletiva, jan/mar, ano/vol. 5, n.º 01. Rio de Janeiro, p. 152.
8
MENDES, René. Impacto dos efeitos da ocupação sobre a saúde dos trabalhadores. I.
Morbidade. Revista de Saúde Pública, vol. 22, n.º 1, p. 311–316, 1988.
9
PIRES Apud LIMA. PIRES, Marcos Cordeiro. Dependência de Importações e a Crise da
Mundialização: Crescimento e Flutuação na Economia Brasileira 1980-2000. São Paulo,
USP, 2002, 381 p., Tese (Doutorado) Programa de Pós Graduação em História Econômica,
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo,São Paulo,
2002.
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escala pelo governo, eram os motores dos empreendimentos, que eram
administrados pelas estatais, multinacionais e grandes empresas nacionais. Ao
mesmo tempo em que as pressões sociais internas, sobretudo dos
trabalhadores, eram contidas pela forte repressão.
Porém, esse atrelamento criou uma situação de fragilidade ante as
oscilações do mercado mundial, observada durante a crise do petróleo de
1973. O Brasil, assim como os demais países da América Latina, não teve a
habilidade, segundo Lima (2011), de restringir as suas importações, quando a
sua capacidade de importar sofreu uma queda, sendo obrigado a recorrer ao
endividamento externo ou ao uso de reservas cambiais. Dessa forma, a crise
econômica mundial afetou de maneira drástica os países latino-americanos.
Com a crise energética mundial, países importadores de petróleo, como
o Brasil, sofreram, segundo Carneiro10, um duplo golpe em 1973: a elevação
dos preços do petróleo e o aumento das taxas de juros ocasionado pela ruptura
dos acordos de Bretton Woods. Esses países tiveram que arcar com o
aumento de preços dos produtos industrializados importados dos países
desenvolvidos, sem ter em contrapartida um aumento nos preços de suas
exportações. Como os preços das exportações desses países declinavam, a
carga de juros constante passou a requerer maior volume de exportações para
o seu pagamento11.
Grande parte do controle político, econômico e social da América Latina,
desse período, estava nas mãos de governos ditatoriais, como na Argentina, no
Chile, no Uruguai, entre outros. Tais governos corroboravam aos interesses da
burguesia nacional e internacional e tinham como lógica a subordinação de
suas economias ao capital estrangeiro, como na ditadura brasileira (1964 –
1984):
Com o processo desenvolvido a partir de 1964, como primado do
desenvolvimento acelerado do regime militar, a economia nacional foi
definitivamente incorporada às estruturas internacionais, seja no
plano econômico seja no político. Os setores dinâmicos da
acumulação monopolista passam a ser controlados pelos capitais
estrangeiros e, com isso, a burguesia nacional se subordina[va] cada
vez mais aos desígnios e às estruturas internacionais de poder.
10

CARNEIRO. Apud LIMA. CARNEIRO, Ricardo. Desenvolvimento em Crise: a Economia
Brasileira no Último Quarto do Século XX. São Paulo, Ed. Unesp, IE Unicamp, 2002.
11
LIMA, Saulo de Castro. Da substituição de importações ao Brasil Potência: concepções do
desenvolvimento, 1964-1979. Aurora, ano V, número 7 – Jan/2011, p. 37-8. Disponível em:
www.marilia.unesp.br/aurora, acesso em 19/10/2012.
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Desmanchava-se, assim, as ilusões de um capitalismo nacional
autônomo. Ao contrário, apoiando-se em formas autocráticas, a
burguesia atuou mais como uma classe de interesses cada vez mais
mesquinhos e particularistas, acelerando o processo de concentração
e centralização do capital, por meio da superexploração da força de
12
trabalho e com a exclusão das maiorias do próprio mercado interno .

Desta forma fica clarividente a fragilidade da burguesia nacional
brasileira, que, desde a sua gênese constituiu-se subordinada e dependente do
capital estrangeiro. No período ditatorial, tal subordinação foi acentuada e para
concretizar interesses econômicos, utilizou-se a superexploração da força de
trabalho, excluindo as maiorias.
As ditaduras civis militares na América Latina cumpriam a função social
de renovar o parque tecnológico, propondo-se transformar o sistema produtivo.
Entretanto, a renovação do parque tecnológico significava a eliminação de
direitos trabalhistas, dentre os quais a extinção da estabilidade do emprego
ganhava força; gerando, consequentemente o desemprego e a precarização do
trabalho. O novo parque tecnológico, direcionado, criava novos postos de
trabalho, recrutava novos trabalhadores, gestava leis trabalhistas que
favoreciam a nova conjuntura.
Porém, nem todas as ditaduras implantadas nos países da América
Latina cumpriram tal função. No Brasil, a ditadura civil militar renovou o parque
tecnológico

mediante

atos

repressivos

do

governo

contra

a

classe

trabalhadora. Já na Argentina, por exemplo, não se verificou renovação do
parque tecnológico nem foram abolidas as leis trabalhistas que configuravam a
política de Perón.
O Estado de Segurança Nacional implementado por estes governos
abriu ofensiva direta contra o trabalhismo, ampliando a política de controle
salarial e intensificando a coerção aos sindicatos13. Para Alves, o modelo de
desenvolvimento

adotado

pela

Doutrina

de

Segurança

Nacional

e

Desenvolvimento se baseava num alto grau de exploração do trabalho e numa
grande coação à classe trabalhadora; com o objetivo de neutralizar e submeter
a oposição à sua drástica política de controle salarial, intensificando desta
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RAGO Filho, Antônio. Sob este signo vencerás! A estrutura ideológica da autocracia
burguesa bonapartista. Cadernos AEL, v. 8, n.º 14/15, 2001, p. 196-97.
13
ALVES, 1985, p. 81.
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forma, o cerco aos sindicatos14.
Uma das consequências diretas desta política foi a precarização das
condições de trabalho. Os índices de acidentes e doenças do trabalho
tornaram-se alarmantes, a ponto de comprometer, por exemplo, cerca da
metade da força de trabalho brasileira em meados da década de 1970,
Das grandes empresas mineiras brasileiras apresentavam uma
frequência de 125 a 253 lesões por 500 trabalhadores em 1976. Isto
significa que entre 25 e 50% da força de trabalho dessas empresas
sofreu acidentes com lesões no ano de 1976. Na construção civil,
observamos o mesmo comportamento em três grandes empresas,
todas com mais de mil empregados, onde a frequência de lesões por
acidentes está entre 109 e 141... É importante notar que algumas das
empresas brasileiras que mostram um alto coeficiente de frequência
15
são empresas multinacionais de origem americana (...) .

Interessante notar que algumas das empresas com alta frequência de
lesões por acidentes de trabalho eram multinacionais de origem americana e
dentre essas empresas, o setor de infraestrutura, como a construção civil
estava no topo de índices sobre acidentes.
O processo de penetração das multinacionais, segundo Faleiros, se
realizou pela ocupação da produção interna em aliança com a burguesia
nacional tendo como alvo o mercado interno e o mercado externo. Esta
penetração foi facilitada pelo Estado em busca de investimentos. O Estado
seguiu o ritmo determinado pelo processo global de acumulação sustentada na
dinâmica do capital estrangeiro e do monopólio que ocupava os setores mais
importantes na condução da economia16.
Diante desse contexto, as instituições voltadas para a segurança e
saúde do trabalho, vinculadas aos Ministérios do Trabalho e/ou Previdência
Social, como a Fundacentro, tiveram atenção privilegiada da OIT e seus órgãos
especiais.
A OIT desenvolvia seu trabalho através da obra legislativa por meio de
“convênios e recomendações submetidos à ratificação dos países membros”.17
Também mantinha comissões permanentes ou transitórias, e conferências
técnicas e regionais, específicas, como vimos com o CIAT e o PIACT, “em prol
14

ALVES, 1985, p. 83.
GINNOLD, Richard E. “EUA x Brasil, quem vence a briga dos acidentes? SOS – Saúde
Ocupacional e Segurança, vol. 13, n.º 1, 1978, p. 6-18.
16
FALEIROS, 1984, p. 199.
17
Notícias Fundacentro. 50 anos da OIT. Boletim Informativo da Fundacentro, n.º1, ano 1 –
Nov. 1969. – p. 3
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da defesa sanitária do trabalhador”. Até junho de 1969, a OIT adotou 128
convenções e 132 recomendações que “interessa[va]m a integridade física ou
a higidez do trabalhador”18.
A disseminação de conhecimento sobre os riscos profissionais,
promovendo a observância de prática de segurança e higiene é uma das
preocupações da OIT. Para isso a Organização Internacional do Trabalho envia
assessores técnicos aos países que necessitam de sua assistência.
A Fundacentro, em sua organização, conforme vimos no capítulo 1,
obteve apoio técnico da OIT dentro de suas missões e estudos sobre países
em processo de desenvolvimento, como o Brasil. Segundo Bernard M. Ganter,
consultor da Organização, sobre a prevenção de acidentes:
Existem atualmente uma necessidade geral de medidas de
segurança e higiene em todos os países que passam da economia
agropecuária à economia industrial. Esses países enfrentam
problemas decorrentes de uma súbita aceleração do desenvolvimento
industrial, com a problemática adicional de terem que utilizar
repentinamente a maquinaria e os processos mais modernos.
Uma coisa é viver a vida inteira junto a certo tipo de equipamentos e
seguir seu aperfeiçoamento gradual, como ocorre nos países
industrialmente evoluídos; outra coisa bem diferente é lidar com
máquinas complexas, sem que se saiba utiliza-las convenientemente,
em condições de completa segurança. Deve-se dar maior ênfase,
também, a formação de empresários e ao cultivo da responsabilidade
19
empresarial na matéria .

O Brasil, originalmente fundado em uma economia agroexportadora,
teve seu processo de industrialização firmado somente a partir dos anos 60,
neste período o Estado, ao tutelar o empresariado, assume inclusive a
responsabilidade pelo controle de acidentes do trabalho. Assim, a OIT, quando
cumpre seu papel de assistir a Fundacentro, por tabela, assessora o
empresariado, já que a política brasileira se direcionava neste sentido. Outro
exemplo da responsabilidade da OIT em relação à saúde e segurança do
trabalho foi expresso pelo seu diretor geral Wilfred Jenks, em 1971, quando
este aludiu ao papel da organização na prevenção dos acidentes de trabalho.
Em uma reportagem de capa do Boletim Informativo da Fundacentro. Jenks
relata que, no mundo,
(...) não menos de 100.000 pessoas por ano perdem a vida devido a
acidentes de trabalho. (...) Esta terrível tragédia em termos de

18

Ibidem.
OIT, Revista Informaciones, agosto de 1971. Boletim Informativo da Fundacentro, Ano 2 –
n.º 23 e 24, nov/dez, 1971, p. 6.
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sofrimento humano e de prejuízo econômico reclama a gritos nossa
atenção e uma acertada ação reparadora. O critério que deve ter
preferência sobre toda outra consideração é o bem-estar do
indivíduo. Sem embargo, a carga econômica que significa esse
problema para a coletividade constitui igualmente um fator capital.
Não se expressa somente pela magnitude dos gestos em
indenizações: também temos que levar em conta as perdas de
produção, a desorganização dos planos de produção, o dano
causado às instalações e, quando as desgraças alcançam as
20
dimensões de desastre, as graves consequências sociais.

Parece-nos, explícito na citação, a preocupação do diretor da OIT com
as perdas empresariais, não somente no que tangia aos custos de
indenizações,

mas

também

quanto

à

perda

da

produtividade,

na

desorganização da produção e, nos danos às instalações. Tais perdas podiam
acarretar graves consequências sociais, dentro do próprio sistema capitalista,
atrapalhando a manutenção de sua lógica na exploração da força de trabalho.
O diretor continuou a sua explanação, dando exemplos dos Estados
Unidos e a sua nova legislação sobre segurança e saúde do trabalho, posta em
vigor no mesmo ano (1971), pois tanto os Estados Unidos quanto o Brasil eram
campeões de acidentes em ambiente de trabalho21. Assim, estruturar
segurança e saúde do trabalho era primordial para amenizar tal índice. Por fim,
ele terminou enfatizando o papel da OIT para segurança e saúde do trabalho:
Reduzir o tributo que exigem os acidentes de trabalho e as
enfermidades profissionais é um compromisso inviolável para os que
militam na OIT. Procuramos, sobre as bases de uma cooperação
universal com os governos, as organizações patronais e sindicais e
outras instituições, promover a segurança de homens e mulheres nos
locais de trabalho por meio de normas internacionais de proteção,
estabelecidas conjuntamente e de um “banco de dados” mundial para
a difusão de informação.
O papel principal tem a prevenção – a classe de prevenção que, dada
a formação adequada e um trabalho em equipe, levado a alto grau de
perfeição, pode produzir e produz, resultados seguros. A presença de
uma e outra condição é uma necessidade constante em toda a gama
de atividades que desenvolve a OIT em torno da organização
22
industrial e da formação.

Constata-se então que, nesta lógica, a formação e a informação eram
consideradas os melhores meios para a prevenção de acidentes de trabalho,
os quais, ocorrendo, gerariam grandes perdas na produtividade. Assim, a OIT
20

JENKS, Wilfred. O vital problema da Segurança e Higiene do Trabalho. Boletim Informativo
Fundacentro, Ano 2, n.º 19, julho, 1971, p. 01.
21
EUA x Brasil. Quem vence a briga dos acidentes? Revista Saúde Ocupacional , Segurança
– S.O.S vol. 13, n.º 1, 1978, p. 6 -18.
22
JENKS, Wilfred. O vital problema da Segurança e Higiene do Trabalho. Boletim Informativo
Fundacentro, ano 2, n.º 19, julho, 1971, p. 01.
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ganhou destaque na divulgação do tema e na assistência à adequação dos
países

capitalistas

à

nova

organização

do

trabalho,

por

meio

de

recomendações e convênios. Tais orientações foram dadas aos governos
latinos, e os orientaram na construção de suas políticas e instituições.
2.1.2 O Empresariado – FIESP / SESI

Conforme vimos no Capítulo 1, a Fundacentro foi constituída com o
apoio de empresários paulistas por meio de suas entidades de classe, como a
Federação das Indústrias do estado de São Paulo (FIESP) e a Subdivisão de
Segurança e Higiene do Serviço Social das Indústrias (SESI). Porque o
empresariado paulista e o governo do Estado de São Paulo assumiram a
empreitada de instituir um Centro de pesquisas sobre saúde e segurança do
trabalho? A cidade de São Paulo foi “indicada” para gerenciar a Instituição por
“constituir o maior parque industrial e operário da Latinoamérica”23.
No pós-64, o Estado de São Paulo concentrava 55% da produção
industrial do país24, nos demais estados predominavam os setores de serviço e
primário. Em relação à força de trabalho em São Paulo: 33,3% dos operários
encontravam-se no setor tradicional da economia, 32,8% no setor moderno e
29,6% no setor dinâmico (mecânico, material, elétrico e material de
transporte).25
Diante desses dados, cremos que o número de acidentes e doenças do
trabalho no estado de São Paulo era superior aos demais estados como
podemos observar nas estatísticas de acidentes e doenças do trabalho
registradas pelo INPS no primeiro semestre de 1970.

23

SUSSEKIND, Arnaldo. Da ideia à instalação do Centro Nacional de Segurança Higiene e
Medicina do Trabalho. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, vol. 1 n.º 2, abr.
jun. 1973, p. 6.
24
ALMEIDA, José. Industrialização e emprego no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974.
Dados sobre industrialização estão em BAHER, Werner, A industrialização e o
desenvolvimento econômico do Brasil. In: FALEIROS, 1984, p. 204.
25
FALEIROS, 1984, p. 204.
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Tabela 1 - Seguro de Acidentes do Trabalho
Quantidade de Acidentes Registrados – 1º Semestre de 1970
Unidades da
Federação
Alagoas

Doenças do
Trabalho
-

Acidente
26
Típico
3.375

Acidente de
27
Trajeto
11

Total
3.386

Amazonas

-

3.548

18

3.556

Bahia

12

23.772

220

24.004

Ceará

48

7.401

14

7.463

Guanabara

77

83.338

976

84.391

Espírito Santo

-

8.550

27

8.577

Goiás

1

2.306

27

2.334

Maranhão

-

1.885

1

1.856

Mato Grosso

2

2.939

46

2.987

Minas Gerais

979

38.207

451

39.637

Pará

-

6.737

16

6.753

Paraíba

11

2.855

26

2.892

Paraná

16

28.435

197

28.648

Pernambuco

38

22.195

170

22.403

Piauí

1

1.282

39

1.322

Rio de Janeiro

137

36.657

584

37.378

Rio Grande do

106

2.725

62

2.893

173

68.339

767

69.279

Santa Catarina

936

25.342

474

26.752

São Paulo

1.225

242.063

2.474

245.762

Sergipe

18

1.622

32

1.672

Distrito Federal

2

5.391

26

5.419

Acre

-

31

-

31

Norte
Rio Grande do
Sul

BRASIL
3.782
618.965
6.648
629.395
Fonte: INPS. Boletim Informativo Fundacentro, Edição Especial, ano I, 1970, p. 11.

Segundo o quadro, o estado de São Paulo compreendia mais de 25%
das doenças e acidentes de trabalho em relação ao número total do país. Este
índice e os números sobre a indústria e a força de trabalho paulista, expostos
anteriormente, também revelavam a eficácia industrial de São Paulo e o
26

Acidente típico é todo aquele decorrente da característica da atividade profissional
desempenhada pelo acidentado.
27
Acidente de trajeto é considerado aquele que ocorrido no trajeto entre a residência e o local
de trabalho do segurado e vice-versa. (www1.previdencia.gov.br/aeps2006/15_01_03_01.asp)
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interesse dos seus empresários na direção de uma política voltada para a
saúde e segurança do trabalho. Uma vez que esta política de prevenção de
acidentes correspondia o aumento da produtividade.
Deste modo, o empresariado paulista teve participação ativa na
concepção da Fundacentro e na formação da política oficial sobre segurança e
saúde do trabalho, num contexto em que o aumento da produtividade estava
intrinsecamente relacionado à prevenção de acidentes.
O conteúdo de uma política social, segundo Faleiros, é, antes de tudo,
uma disputa entre as diferentes forças sociais que manifestam as contradições
da sociedade e dos interesses em confronto. No capitalismo, essa política se
refere às forças diretamente

envolvidas na produção:

capitalistas e

trabalhadores28.
No caso da formação do capitalismo brasileiro, considerado por
estudiosos como José Chasin, dependente e hipertardio em relação ao
capitalismo clássico e ao capitalismo alemão, considerado diuturno, o processo
de industrialização no Brasil se caracterizou a partir do “reformismo pelo “alto”,
impondo-se, desde logo, uma solução conciliadora no plano político imediato,
que exclui[u] as rupturas superadoras, nas quais as classes subordinadas
influiriam (...)”29. Assim também,
o desenvolvimento das forças produtivas é mais lento, e a
implantação e a progressão da indústria, isto é, do “verdadeiro
capitalismo”, do modo de produção especificamente capitalista, é
retardatária, tardia, sofrendo obstaculizações e refreamentos
30
decorrentes da resistência de forças contrárias e adversas .

A

industrialização

no

Brasil

tem

seu

princípio

de

realização

definitivamente “muito mais tarde, já num momento avançado da época das
guerras imperialistas, e sem nunca, com isto, romper sua condição de país
subordinado aos polos hegemônicos da economia internacional”. 31 Nessa
28

FALEIROS, 1984, p. 8.
CHASIN, José. O Integralismo de Plinio Salgado - Forma de Regressividade no
capitalismo Hiper-tardio. São Paulo: Ad Hominem/UNA, 1999, (2ª edição). Disponível em:
Verinotio – Espaço de Interlocução em Ciências Humanas, www.verinotio.org, p. 11, acesso
em 01/10/2012. Sobre a formação do capitalismo brasileiro, ver também: CHASIN, José. A
Miséria Brasileira 1964- 1994: do golpe militar à crise social. São Paulo: Estudos e Edições
Ad Hominem, 2000. A obra é uma coletânea de artigos acerca da realidade brasileira,
produzidos no decorrer da Ditadura Militar e no período subsequente, período de transição da
autocracia burguesa pelo alto. Material disponível em: Verinotio – Espaço de Interlocução em
Ciências Humanas. www.verinotio.org, acesso em 01/10/2012.
30
CHASIN, 1999, p. 12.
31
CHASIN, 1999, p. 13.
29
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condição de “construção pelo alto”, ou seja, com um pequeno segmento da
burguesia detentora de um poder político capaz de intervir nas decisões
governamentais, a política de segurança e saúde do trabalho foi delineada.
No período pós-64, o empresariado paulista e suas entidades de classe,
como a FIESP e o SESI participaram ativamente na constituição da
Fundacentro, como dissemos, assim como na definição da política salarial de
competência do Governo Federal, na figura do primeiro presidente da
Fundacentro, o engenheiro Jorge Duprat Figueiredo.
Duprat era também empresário da indústria Nadir Figueiredo, assumindo
concomitante a função de presidente da FIESP no mesmo período. Em seus
discursos editados pelo Boletim Informativo, tal condição é ressaltada como
sendo um presidente “na dupla qualidade de representante dos empregadores
e de presidente da Fundacentro”32, capaz de destacar a importância da
“Revolução de 64” como motor de um governo em prol da prevenção de
acidentes do trabalho. Em seus discursos exalta o governo de Geisel quanto à
política social:
Embora as normas de segurança e higiene do trabalho vigorem, em
nosso País, há várias décadas, “nunca, em qualquer momento da
nossa história social e administrativa, se fez tanto em prol da saúde
ocupacional, como a partir da Revolução de Março de 1964 e,
sobretudo, no atual governo do preclaro Presidente Ernesto Geisel.
(...) “a crença de que estamos na trilha certa para atingirmos, dentro
em breve, no campo da saúde ocupacional, um lugar entre as mais
33
desenvolvidas Nações do Mundo .

É evidente nos discursos de Jorge Duprat a “parceria” entre o
empresariado e o governo da “Revolução” e a consonância deste empresariado
com a Doutrina de Segurança Nacional, quando Duprat enfatizava ser o Brasil
uma das nações mais desenvolvidas do mundo no campo da saúde
ocupacional. Ou seja, a Doutrina de Segurança Nacional, como vimos, trazia
em seu bojo, o controle sobre a classe trabalhadora visando garantir condições
para o desenvolvimento econômico e, neste sentido, a saúde e a segurança do
trabalho eram assuntos relevantes.
Além de presidir a Instituição e a FIESP, Duprat participou, nos anos 70,
do Conselho Nacional de Política Salarial,
32

“Queremos redobrar a luta, para que o Brasil reduza as cifras de acidentes do trabalho...”
discursos proferidos no XIV CONPAT, Rio de Janeiro. Boletim Informativo da Fundacentro,
Vol. 6, n.º 71, nov. 1975, p. 3.
33
Ibidem.
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tendo assumido este posto no dia 25 de fevereiro p.p (1971) em
cerimônia realizada no Ministério do Trabalho e Previdência Social. O
CNPS, órgão de assessoria do Poder Executivo na formulação e
execução de sua política salarial, reorganizado em 15 de outubro de
1970 (lei n.º 5617), é composto dos Ministros do Trabalho, da
Fazenda, da Indústria e Comércio e do Planejamento, havendo uma
representação classista constituída de dois representantes de
empregados e de dois de empregadores, com mandato de três
34
anos.

No terceiro parágrafo do Artigo 1º da Lei n.º 5.617 de 1970, que
reorganiza o CNPS, constava que o presidente da República nomearia os
representantes classistas, com mandato de três anos. Assim, no início dos
anos 70, quando a Fundacentro principiou suas atividades, o empresariado,
especialmente o paulista, assumiu, juntamente com o governo, a direção das
políticas sociais relacionadas à questão de trabalho, e a saúde e segurança do
trabalho era um dos assuntos principais desta agenda.
2.1.3 Os Trabalhadores – O SINDICATO

A formação sindical no Brasil remonta ao início do século XX, quando a
incipiente industrialização atraiu imigrantes, muitos dos quais, munidos de
ideologias contra o capital. Nessa época, precisamente entre 1902 e 1920, a
educação sindical35 era direcionada pelos grupos anarco-sindicalistas que
propunham

uma

educação

integral

visando

à

conscientização

e

a

transformação da sociedade, a partir de ideais revolucionários. Esta educação
integral era constituída em três eixos articulados entre si: educação políticosindical, educação escolar e práticas culturais de massa36.
Não demorou muito para esta proposta cair por terra, mediante fatores
que contemplavam a “situação de um proletariado que vivia a dupla situação de
imigrante estrangeiro e de uma força de trabalho segregada pelo capital e pelo
34

Fundacentro noticiário. Presidente da Fundação no C.N.P.S. Boletim Informativo da
Fundacentro, Ano 2, n.º 14, fevereiro de 1971, p. 3 – parte de noticiário.
35
Entende-se por educação sindical práticas educativas mais sistemáticas para o trabalhador e
intencionalmente programadas como os congressos de trabalhadores, os cursos, os
seminários, as palestras, etc, promovidos por entidades de classe ou outras organizações
socioculturais, com objetivo de veicular projetos e propostas político-sindicais e formar quadros
organizativos. Incluem-se nessas práticas, a imprensa sindical, programas de rádio e TV,
boletins, revistas, teatro, etc.. Para maiores esclarecimentos ver: MANFREDI, Silvia Maria.
Formação Sindical no Brasil: história de uma prática cultural. São Paulo: Escrituras Editora,
1996.
36
MANFREDI, 1996, p. 24.
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Estado”37.
No período do Estado Novo (1937 – 1945) as organizações sindicais
independentes sofreram um processo de repressão e desapareceram, sendo
consolidado o aparelho burocrático sindical, esvaziado, porém, de conteúdo38.
Nesse contexto, o governo implementou seu projeto de organização sindical
corporativista caracterizado pela constituição da ideologia da cessão de
direitos, abrangendo uma perspectiva de “reciprocidade dos trabalhadores,
diante dos favores que lhes são concedidos pelos Estado”39.
A constituição da estrutura sindical oficial, segundo Manfredi, não foi
apenas produto da repressão e do silêncio a que foram subjugados os setores
mais combativos e de esquerda do movimento operário-sindical brasileiro. Foi
também, fruto de uma série de medidas legais e político-ideológicas
engenhosamente articuladas, dentre as quais a educação instituiu uma das
estruturas de propaganda e convencimento40.
Essa estrutura educacional sindical ganhou vitalidade com a entrada de
Alexandre Marcondes Filho no Ministério do Trabalho em 1942. O
Departamento Nacional do Trabalho, designado nas atividades relacionadas
com o sindicalismo foi remodelado, ganhando um novo departamento, a
Divisão de Organização e Assistência Sindical, que organizava, assistia e
fiscalizava as atividades dos sindicatos. Cuidava também da formação de
dirigentes sindicais através de cursos, reuniões, e programas de rádio e TV
direcionados à grande maioria de trabalhadores, também fez parte da
estratégia. O Ministério do Trabalho, segundo Manfredi, queria sindicatos e
líderes convencidos das qualidades do sistema corporativista, o que não
significava necessariamente submissão total. A vivificação do sindicalismo
corporativo deveria passar por um esforço eminentemente pedagógico e não
fundamentalmente repressivo41.
Nesse período, o estímulo à sindicalização foi acompanhado da
propaganda doutrinária, que além de divulgar os benefícios sociais advindos da
37

HARDMAN, Foot F. Nem pátria, nem patrão. São Paulo, Brasiliense, 1983, p. 78, apud
MANFREDI, 1996, p. 26.
38
FAUSTO, Boris. Estado, trabalhadores e burguesia (1920 – 1945). Novos Estudos Cebrap,
n.º 20, São Paulo, mar. 1988, p. 26-7, apud MANFREDI, 1996, p. 31.
39
GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo, São Paulo: Edições Vértice e Iuperj,
1988, p. 276, apud MANFREDI, 1996, p. 31.
40
MANFREDI, 1996, p. 32.
41
MANFREDI, 1996, p. 33.
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criação de um conjunto de leis trabalhistas, também envolvia a divulgação de
um regime sindical específico – o regime corporativista. O corporativismo
brasileiro, segundo Manfredi, consagrava o direito à própria produção de
organizar-se através de sindicatos, definidos como órgãos coordenados pelo
Estado, no exercício de funções delegadas pelo poder público42.
A proposta governamental de sindicalismo no Estado Novo concebia, de
acordo com o autor, as atividades educativas como equivalentes, as de caráter
recreativo e assistencial, esvaziando-as de seu significado político explícito.
Este estilo de educação sindical perdurou até a década de 60 combinando-se a
outras iniciativas de esquerda43.
Nos anos 50, duas práticas de formação sindical resistiram no
movimento operário sindical: práticas garantidas e incentivadas pelo Ministério
do Trabalho e as chamadas “alternativas” por se oporem à concepção e
ideologia de sindicalismo impostas pelo Estado44. Não vamos nos ater às
práticas alternativas,

interessa-nos,

neste

momento,

ressaltar

àquelas

incentivadas pelo Ministério do Trabalho.
Nesse período, o Ministério do Trabalho oferecia, através de suas
Delegacias Regionais do Trabalho ou entidades patronais como SESI E
SENAI, cursos de alfabetização de adultos, cursos profissionalizantes, cursos
sobre legislação trabalhista, previdência social e acidentes de trabalho.
Durante a década de 60, as classes dominantes se articularam através
do complexo IPES (Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais)/IBAD (Instituto
Brasileiro de Ação Democrática) juntamente com a burguesia internacional
para controlar o movimento sindical brasileiro através do Estado e de entidades
patronais, na medida em que o governo de João Goulart “possibilitava” a
influência dos grupos de esquerda. Essa interferência no movimento sindical se
deu a partir de articuladores do golpe civil militar (1964): Instituto de Pesquisa e
Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IPES/IBAD),
burguesia multinacional e associada da criação, em São Paulo, do Instituto
Cultural do Trabalho (ICT), em 196345.
Ainda antes do golpe civil militar em 1964, o complexo IPES/IBAD,
42

MANFREDI, 1996, p. 39-40.
MANFREDI, 1996, p. 40.
44
MANFREDI, 1996, p. 71.
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MANFREDI, 1996, p. 78.
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segundo Manfredi, ligou-se em particular a um centro de apoio internacional, o
American Institute for Free Labor Development (AIFLD), organização vinculada
ao sindicalismo, aos empresários americanos e às agências governamentais
como a Agency for International funDevelopment (AID). O AIFLD tornou-se o
instrumento principal do governo norte-americano para o fortalecimento da
assistência técnica aos sindicatos latino-americanos envolvendo educação,
política, treinamento de ativistas sindicais e o desenvolvimento de projetos
sociais46.
Ainda sobre o apoio internacional ao sindicato, um exemplo claro da
influência americana foi a constituição do Instituto Cultural do Trabalho (ICT),
fundado em abril de 1963. O ICT “teria surgido em função de interesses
recíprocos entre o governo, patronato e sindicato americanos”, com o objetivo
de preparar dirigentes sindicais47.
Outra organização internacional que apoiava o chamado Movimento
Sindical Democrático (MSD), movimento anticomunista que atuava com a ajuda
do complexo IPES/IBAD era a Organización Regional Interamericana de
Trabajadores (ORIT). Esta, segundo Dreifuss,
era associada regional da International Conferderation of Free Trade
Unions (ICFTU) e tinha como objetivo principal a luta contra o
comunismo e a promoção do sindicalismo democrático. A ORIT
pregava a reforma do sistema capitalista vigente, negando a
existência de antagonismos de classe, ao mesmo tempo, destacava
os Estados Unidos como um exemplo das recompensas que o
sistema poderia conferir às classes trabalhadoras e ao trabalho
48
organizado.

Não vamos desenvolver todo o histórico do movimento sindical
brasileiro, mas cabe atentar para o controle estatal dos trabalhadores através
de sindicatos assistidos pelo governo a partir do Estado Novo. Na década de
1950, esta estrutura sindical passou por várias nuances, observando-se um
forte movimento dos trabalhadores sindicalizados em retomar a autonomia.
Mas esta tendência conviveu com a estrutura atrelada ao Estado, imposta no
período varguista. Além do mais, neste período, muitos dos sindicatos criados
por Vargas congregando trabalhadores que discordavam da total autonomia
sindical, foram assumidos por pessoas vinculadas ao Partido Trabalhista
46

MANFREDI, 1996, p. 81.
MANFREDI, 1996, p. 82.
48
DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado – Ação política, poder e golpe de
classe. Petrópolis: Vozes, 1981, p. 313.
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Brasileiro (PTB).
O pós-64, voltou a atrelar totalmente os sindicados com o apoio
internacional, precisamente dos Estados Unidos. Este apoio estadunidense se
deu em toda a América Latina, em tempos de Guerra Fria. Durante o governo
ditatorial a política de desenvolvimento econômico e controle social perpassava
diretamente pelos sindicatos, e este modelo de oficialidade sindical, assistida
por entidades patronais nacionais e organizações internacionais, manteve a
educação sindical sob controle. Novas instituições, como a Fundacentro,
entraram em cena para completar esse processo.
Em discurso relatado no Boletim Informativo da Fundação, Ernesto
Geisel referiu-se ao sindicato, ressaltando o seu fortalecimento junto ao
governo militar e reiterando a justiça do trabalho como fator preponderante
para o benefício do trabalhador e da harmonia entre as classes sociais. Nesse
discurso Geisel enfatizou que essa harmonia visava também a “justiça social”
implantada pela “revolução de março”:
As organizações sindicais que almejo ver dia a dia mais fortalecidas,
bem como da justiça do trabalho, estou certo que não faltará
colaboração pronta e diligente, seja para o melhor ajustamento das
relações entre as diversas classes sociais, indispensável à harmonia
e paz que vem propiciando o progresso da Nação e o crescente bem
estar de nosso povo, seja no apoio, vigoroso, às iniciativas
governamentais – e serão muitas – visando assegurar à sociedade
49
brasileira um regime de ordem, equilíbrio e de justiça social.

Novamente, um discurso com entonação solidária à classe trabalhadora,
propondo a harmonia entre as classes sociais, destacando o progresso, a
ordem e a justiça social. Esses discursos, que objetivavam a agregação e
controle sobre o trabalhador eram constantes. Os sindicatos assistidos pelo
governo via Ministério do Trabalho eram cooptados por meio de cursos,
palestras, discursos, etc. Ou seja, para concretizar as políticas de prevenção
de acidentes e doenças do trabalho que não afetassem a produtividade, era
preciso unir a burguesia internacional e associada, juntamente com o governo,
para o controle do trabalhador, seja reprimindo-o ou cooptando-o através de
suas entidades de classe.
No período (1969/70) em que as estimativas registradas pelo INPS
marcavam um recorde assustador de um milhão de acidentes de trabalho,
49

Discurso proferido em comemoração ao 1º de maio pelo presidente Ernesto Geisel. Boletim
Informativo da Fundacentro, Vol. 5, n.º 53, maio de 1974, p. 01.
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“implicando em uma perda aproximada de quinze milhões de homens-dia, que
significava um atraso na produtividade nacional na ordem de seis bilhões de
cruzeiros novos”50, o governo alertou sindicatos para esse “grave problema de
interesse oficial”. Na 23ª Semana de Prevenção de Acidentes a cargo da
Fundacentro, o Dr. Diogo Pupo Nogueira, autoridade em medicina e higiene do
trabalho, foi preletor da conferência sobre o “Papel dos Sindicatos na
Mentalidade Prevencionista”, dizendo que:
Aos sindicatos cabe a direta responsabilidade de zelar pela
segurança e saúde do trabalhador. No desempenho dessa atribuição,
os sindicatos exerceriam, junto ao trabalhador, uma função
educativa, objetivando a formação de uma mentalidade
prevencionista, conscientizando-o do papel que desempenha
nos quadros da produção e, consequentemente, na necessidade de
atender os preceitos de proteção e de segurança de sua integridade
física. (...) Situados na vanguarda do progresso social, os
sindicatos não poderão mais se furtar à tarefa de se integrarem
na campanha prevencionista, participando ativamente da luta pela
redução dos acidentes do trabalho, cumprindo, destarte, uma de
suas primordiais finalidades: a de propugnar pela evolução do
País, amparando, ao mesmo tempo, os autênticos interesses de seus
51
representados . (grifo nosso)

A cooptação do trabalho por meio de sua entidade de classe assistida
pelo governo era patente na medida em que esses sindicatos exerciam junto
ao trabalhador função educativa, esta, conforme vimos, mais importante para o
controle do trabalhador, do que a repressão em si. Nogueira enaltece o
sindicato colocando-o como sujeito do progresso social para a evolução do
país. Essa política prevencionista de acidentes de trabalho se “inscreve[u] no
processo de relações específicas entre o Governo autoritário e a classe
operária em busca de legitimação”52
Tal “mentalidade prevencionista” resultou na consolidação de preceitos
que, até os dias atuais, norteiam políticas vinculadas aos acidentes de trabalho.
Refiro-me ao que passou a ser conhecido como o postulado do Ato Inseguro
predominante ao preceito das Condições Inseguras. Ou seja, pelo Ato
Inseguro, o fator causal dos acidentes do trabalho decorria de falhas humanas,
ou seja, falha do trabalhador, independente das condições insalubres ou
inadequadas dos ambientes do trabalho. Tal postulado é analisado no capítulo
50
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3 desta dissertação.
Se ao sindicato coube exercer uma função educativa junto ao
trabalhador, à Fundacentro coube “educar o sindicato” a partir de cursos para
dirigentes sindicais, “objetivando a integração dos dirigentes sindicais na
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho”53, em parceria,
inclusive, com o Instituto Cultural do Trabalho.
Fundação colabora em Curso de Educação Sindical: “A Fundação
Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, a
convite do Instituto Cultural do Trabalho, ministrará aulas aos
participantes do XXIII Curso Básico de Educação Sindical, realizado
no ICT, no período de 4 de janeiro a 5 de março de 1971. Dirigentes
sindicais vindos de dez Estados e representando 21 categorias
profissionais: bancários, metalúrgicos, trabalhadores rurais, etc. encontram-se hospedados na sede do ICT e assistem em regime
integral, aulas versando sobre assuntos sindicais, trabalhistas e
54
previdenciários.”

No capítulo 3 situamos a política prevencionista de acidentes de
trabalho, veiculada nos seus cursos e nos discursos proferidos pela
Fundacentro.

2.2 O TARDIO RECONHECIMENTO DOS ACIDENTES DE TRABALHO

A despeito da tutela aos sindicatos, do controle aos trabalhadores, da
proibição às greves, estes eram sempre vistos como uma ameaça ao bloco no
poder. Nesta conjuntura repressiva ocorreu a estatização do seguro contra
acidentes de trabalho, através de legislação promulgada em 1967. A
construção da política oficial de segurança e saúde do trabalho perpassou
necessariamente pela legislação55. Mas, para melhor situar a política de
prevenção de acidentes e sua legislação no Estado ditatorial faz-se necessário
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situarmos brevemente, alguns aspectos da evolução da legislação social,
especificamente a acidentária, no Brasil.
Os primeiros projetos de lei sobre acidentes de trabalho, do início do
século XX, foram justificados pelo aumento do maquinismo, das reclamações
operárias, do desenvolvimento da teoria do risco profissional e pela
necessidade de “pacificação social dos eternos conflitos entre o capital e o
trabalho”.56
A falta de condições adequadas e os contínuos acidentes de trabalho,
inclusive com mortes, eram expressos pela imprensa sindical de cunho anarcosindicalista. Por exemplo, o jornal A Voz do Trabalhador, órgão da
Confederação Operária Brasileira, que circulou entre 1908 e 1915, em um de
seus números, de 15 de agosto de 1908, noticiava um “comício sobre
acidentes”, realizado em São Paulo, com “concorrência não muito numerosa”,
para protestar contra os contínuos acidentes de trabalho na construção civil,
com mortes57. Em outro número do mesmo noticiário,
dentre as reivindicações sindicais, divulgadas na ‘Tabela do Sindicato
dos Pintores’ do Rio de Janeiro, em 1908, constava que os mestres
“serão responsáveis” pelos acidentes do trabalho e “pagarão” os
curativos e ordenados dos oficiais, enquanto estes se acharem
58
impossibilitados de trabalhar .

O mesmo jornal relatava em 1915 que “não se passa um dia sem um
novo desastre: ora a queda de um andaime, ora o esmagamento sob um bloco
de pedra, ora o espatifamento de ossos nas engrenagens de uma máquina”59.
Até 1919, estes acidentes eram afetos exclusivamente à relação
empregador e empregado. Tal preceito era regido pela teoria da subjetividade,
ou seja, o culpado pelo acidente era quem deveria assumir a responsabilidade.
Era necessário, portanto, a comprovação da culpa e, raramente, o empregador
saía responsabilizado. A teoria da subjetividade, conhecida como Aquiliana ou
Culpa Extracontratual, segundo Russomano60, era uma área do Direito do
Trabalho, desmembrada do Direito Civil. Neste se encontram os fundamentos
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da indenização pelo acidente de trabalho, baseada, segundo a visão civilista,
na culpa. Estabelece-se, perante essa teoria, que ao trabalhador competia
apresentar a prova da culpa do empregador, o que era praticamente
impossível61.
Um dos motivos importantes para a reformulação da teoria subjetiva foi a
assinatura do Tratado de Versalhes pelo Brasil, em 1919. Os países signatários
assumiram o compromisso de regulamentar as condições de trabalho, criando
assim, a Organização Internacional do Trabalho (OIT). A partir de então a
teoria subjetiva cedeu lugar à teoria objetiva que tinha como preceito que o
“mal existente deve ser ressarcido independente da ideia de culpa. Ou seja, foi
considerado que o mal era inerente à atividade laboral sem se questionar a
culpa”.62
A primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho foi criada em janeiro
de 1919, sob n.º 3.724, e regulamentada pelo Decreto 13.498 de março de
1919. Esta lei nasceu sob a concepção do risco profissional, já defendida na
Europa. A teoria do risco profissional baseava-se na teoria da responsabilidade
objetiva e o seu fundamento era o de que “a produção industrial, ao expor o
trabalhador a certos riscos, impõe ao que dela se beneficia (o patrão) a
obrigação de indenizar a vítima, se houver sinistro” 63. No entanto, a questão da
culpa pelo acidente ficava prescindida.
Esta primeira legislação foi muito restritiva e só vigorou após muitos
anos, ao levantarem novamente a questão da educação do operário, já que
este era, ainda, considerado o único responsável pelo acidente. Todas as
companhias de seguro tinham que ser registradas no Conselho Nacional do
Trabalho (1923), para onde deveriam também enviar seus relatórios, ou seja,
também o universo das informações que geravam, era controlado pelo
Estado64.
Essa regulação estatal se deu na década de 30, no governo de Getúlio
Vargas, cuja política trabalhista lhe garantiu o domínio sobre as organizações e
movimentos dos trabalhadores. Um domínio que ocorreu, tanto pela coerção
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física, quanto pelo aparato legal e pela lógica impressa no funcionamento da
justiça. Assim, leis que aparentemente eram consideradas boas para os
trabalhadores, tinham como objetivo principal o seu controle, e os incentivava a
colaborar com o Estado. Conforme discurso de Vargas, “o capital (...), precisa
ser atraído e garantido pelo poder público. O melhor meio de garanti-lo está (...)
em transformar o proletariado em força (...) capaz de cooperar com o Estado”.65
Neste período, a legislação de saúde e segurança do trabalho foi
alterada, em dois momentos: 1934 e 1944. Em 1934 houve mudanças, porém
não tão significativas. Mas em 1944 foi estabelecida uma maior intervenção do
Estado no domínio dos seguros contra acidentes de trabalho, quando vigorou a
obrigatoriedade da realização de seguro na Instituição Previdenciária a que o
empregado estivesse filiado66.
Essa ideologia de colaboração com o Estado legitimou a política do
Estado Novo (1937 – 1945) de Vargas. Nesse contexto, o Estado encarregavase da missão de controlar as crises das classes dominantes e de controlar as
classes dominadas.
Nas décadas subsequentes, conforme a legislação trabalhista avançava
regulamentando o trabalho urbano e industrial, principalmente nas décadas de
60 e 70, a política de segurança e saúde do trabalho manteve-se associando a
produtividade com a prevenção de acidentes. Nesse momento, militares no
poder do Estado, cumpriam a função de renovar o parque tecnológico de forma
conservadora, atendendo aos interesses da burguesia nacional, atrelada ao
capital internacional. As necessárias renovações que impulsionariam o
capitalismo no Brasil foram assim, mais uma vez, gestadas pelo alto, com o
controle das forças sociais mantidas sob controle e coerção. Ou seja,
conservou-se assim, seu caráter autocrata, resultando no beneficiamento do
empresariado industrial vinculado ao capital internacional e articulado às
antigas oligarquias rurais sempre presentes.
Tratava-se de uma configuração do Estado, particularmente, da
formação do capitalismo no Brasil, que José Chasin (2000), denominou
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hipertardio. Concordando com Carlos Nelson Coutinho, a burguesia brasileira
industrial é frágil desde a sua constituição, ligada às antigas classes
dominantes:
Operou no interior da economia retrógada e fragmentada. Quando as
transformações políticas se tornavam necessárias, elas eram feitas
‘pelo alto’, através de conciliações e concessões mútuas, sem que o
67
povo participasse das decisões e impusesse a sua vontade coletiva .

A burguesia brasileira subordinada ao capital internacional tornou-se
frágil devido às tensões internas de sua própria classe social, não atingindo a
“integralidade de sua soberania enquanto classe do capital”68, o que a impede
de realizar-se como classe, tanto na política quanto na própria economia. Com
a obtenção de uma margem pequena de lucros, dada a sua subordinação ao
capital internacional, tendeu a se endividar e, além disso, sem vínculo com a
classe média, manteve-se isolada. Deste modo, a fragilidade de qualquer
transformação política, principalmente no que tangia aos direitos trabalhistas e
suas regulamentações, se tornava uma ameaça. Logo, para garantir a
manutenção das regras de Estado que a beneficiava, a burguesia buscou, mais
uma vez, respaldo do governo militar.
Em relação aos anos 60, que antecederam ao golpe, por exemplo, tais
segmentos da burguesa já tentavam impedir as temidas Reformas de Base,
consideradas por muitos, como socialistas. Antônio Rago Filho revela:
Os anos 60 puseram à prova a capacidade da esquerda em orientar,
organizar e efetivar um conjunto de reformas (...) as propaladas
Reformas de Base que, mesmo sem sair dos marcos da sociabilidade
do capital, feriam os interesses do capital financeiro internacional e do
69
próprio capital nacional atrófico e subordinado .

Consideradas ameaças ao empresariado nacional e internacional, as
Reformas de Base, poderiam propiciar a criação de um mercado interno
juntamente com o segmento popular, sem intenção revolucionária contra o
capital, um dos motivos para a articulação do Golpe de 1964.
A burguesia brasileira preferiu se unir ao capital estrangeiro a reformar
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as estruturas do país, unindo-se com o povo para o crescimento mútuo e,
consequentemente, para o crescimento do país. Conforme Antônio Rago,
os proprietários brasileiros, sentindo-se ameaçados em seu poder
exclusivista, se valeram de todos os recursos a fim de entronizar um
poder burguês bonapartista, poder indireto exercido pelo grupo militar
70
hegemônico.

Assim, os militares tomaram para si a tutela do Estado a partir da
ditadura civil militar instaurada no Brasil em 1964, a fim de manter a ordem
social e governar de acordo com o interesse dessa burguesia subordinada ao
capital estrangeiro. E para governar de acordo com tais interesses era
necessário controlar os movimentos sociais, através das leis.
Neste sentido, a legislação, especialmente a trabalhista, pode ser
considerada, segundo Simões (1979), uma prática burguesa, expressando
duplo sentido de subordinação: “pela regulamentação do trabalho, nas
condições da divisão social, e pela regulamentação sobre os direitos dos
trabalhadores, no interior da luta de classes”71.
A legislação acidentária brasileira seguiu um padrão naquele momento,
seguindo-o também quando a regulamentação dos acidentes de trabalho se
tornou mais precisa. A cada legislação acidentária aprovada, novos conceitos
sobre acidentes e doenças do trabalho se firmavam, mas sem mudar a lógica
até aqui explanada.
Para entender a concepção das leis acidentárias brasileiras do final da
década de 60 e 1970 dentro do contexto ditatorial cabe ressaltar o campo do
Direito do Trabalho, concebido para “atuar na constituição das relações
capitalistas de produção, em sua reprodução e na sua salvaguarda, intervindo
na luta de classes”. Assim, muitas vezes, “as inovações jurídicas resultam da
iniciativa da classe dominante e do Estado, estimulando um consenso que
possibilite a manutenção da economia capitalista e o desarme da contestação
social”.72
A Constituição de 1967, por exemplo, proibia greves nos serviços
públicos e atividades essenciais e instituía o Fundo de Garantia por Tempo de
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Serviço (FGTS) – criado e regulamentado em 1966, a aposentadoria da mulher,
a colônia de férias, entre outras medidas. Em 1968 foi instituído o salário
insalubridade e em 1969 a lei previdenciária estendida aos trabalhadores
rurais73. Em 1974 foi criado o Ministério da Previdência Social separado do
Ministério do Trabalho. Aparentemente toda esta legislação garantiu aos
trabalhadores melhores condições de trabalho e de acesso aos benefícios do
Estado.
Tais leis vieram no interior de uma reestruturação que aboliu a
estabilidade no emprego, um dos pilares da CLT no Brasil. O Decreto-Lei n.º
293 de fevereiro de 1967, considerada a quarta lei acidentária, foi fortemente
debatida entre as forças sociais envolvidas (seguradoras, industriais, governo,
trabalhadores)74, pois instituía a privatização total do seguro contra acidentes,
permitindo a concorrência com o Instituto de Previdência Social, abrindo-se o
mercado para qualquer seguradora, mesmo àquelas não previamente
autorizadas pelo governo75. Tal proposta vinha de encontro às medidas
neoliberais que preconizavam alterar funções e dimensões do Estado,
transformando-o, de provedor, em regulador.
Dentre as medidas a ser implantadas, a mais significativa era a da
privatização de serviços antes assumidos pelo Estado, os denominados
serviços públicos voltados para a área social. Essas medidas foram
francamente aplicadas em vários países latino-americanos durante os períodos
ditatoriais, de forma muito mais profunda que as ocorridas no Brasil. Vários
fatores impediram, naquele momento, os militares de aprofundarem medidas
privatizantes e de procederem a reforma da estrutura do Estado. Um desses
fatores era que havia interesses de pessoas vinculadas àquele Estado e
também o fato de os serviços estatais a serem privatizados praticamente
inexistirem, ou estarem falidos, como era o caso da Previdência Social.
Por isto o debate acima indicado, entre as forças sociais e a duração
temporária da lei. Esta lei não chegou a ser regulamentada, e passou a ser
conhecida como “a lei que não houve”76.
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A Lei n.º 5.316 de setembro de 1967 deu lugar à “lei que não houve” e
determinou a estatização do seguro acidente, então sob custódia da
Previdência Social. Esta lei abarcou inúmeras prestações de serviços como:
auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente, pensão por morte,
assistência médica, pecúlio, reabilitação profissional. Reconheceu o acidente
de trajeto no caso de trabalhadores urbanos. Em relação à sua administração,
aboliu os prazos de carência para benefícios, impôs uma taxação individual por
empresas, segundo o número de acidentes ocorridos, prevendo a tarifação
individual de acordo com a experiência de risco; por fim, estipulou a destinação
de 0,5% da contribuição do seguro acidente de trabalho para a Fundacentro77.
A passagem de seguros de acidentes de trabalho das companhias
privadas para o Estado foi o resultado mais importante, segundo Faleiros, da
Lei 5.316 / 67. Para o governo esta estatização representou uma “repartição
das cargas a cada ano entre os segurados ativos” 78. Este discurso revelou, no
entendimento do autor, que os custos do seguro acidente seriam divididos
pelas

“empresas

e

indiretamente

ou

mesmo

diretamente

entre

os

trabalhadores, abrindo campo para o seguro do conjunto do empresariado com
as taxas e tarifas diversificadas conforme o risco do trabalho”79.
Com as disposições dos benefícios previstas nesta lei verificou-se um
progresso no estabelecimento do complexo empresa-previdência para a
garantia da produtividade e de retorno rápido ao trabalho. Esta política
beneficiou as grandes empresas que podiam manter serviços de atendimento
ao acidentado80. Ainda no âmbito da referida lei, competia ao Estado a criação
de mecanismos de restauração da capacidade de trabalho ou de reparação de
sua perda, sem a intervenção direta nas empresas para obrigá-las a uma
prevenção interna.
Dessa forma, configurava acidente de trabalho apenas o que estivesse
relacionado ao prejuízo do trabalho, ou seja, se não afetasse a produtividade.
O acidente deveria afetar também o trabalho e não somente o trabalhador,
revelando, de certa forma, a lógica do binômio “integridade física do
trabalhador e aumento da produtividade”.
77

HENNINGTON, 1996, p. 119- 120.
Diário do Congresso Nacional, 30/11/1967, p. 8449, apud FALEIROS, 1984, p. 223.
79
FALEIROS, 1984, p. 223.
80
FALEIROS, 1984, p. 225.
78

85
Com tal lógica, o Estado ditatorial investiu na prevenção de acidentes e
doenças do trabalho, e constituiu a Fundacentro, pois o número de acidentes
era tão alto que causava perdas significativas na produção e, além disso,
expunha internacionalmente, as violências da ditadura que impedia os
trabalhadores de se manifestar sobre tal questão. Na década de 70, as
estatísticas de acidentes do trabalho eram catastróficas. Em 1970, por
exemplo, foram constatados 1.220.625 acidentes, em 1971 – 1.401.922, e em
1972 – 1.525.48081.
Desse total de acidentes de trabalho o maior número foi registrado em
São Paulo, e na tabela seguinte demonstramos isto comparando os cinco
estados com maior incidência de acidentes:

Tabela 2 - Dados Estatísticos de Acidentes de Trabalho
Ano 1970
Unidades da
Federação

São Paulo
Guanabara
Rio Grande do
Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
TOTAL
BRASIL

Empregados

S.A.M
(simples
assistência
médica)

Incapacidade
Temporária

Incapacidade
Permanente

Morte

Total

2.938.227
1.001.429
595.825

64.470
3.515
3.408

428.776
133.730
129.841

13.035
11.003
3.869

754
268
128

507.035
148.516
137.246

566.579
304.810

16.273
6.051

60.868
60.748

2.159
3.348

182
122

79.482
70.269

7.284.022

108.493

1.068.953

40.947

2.232

1.220.625

n.º de dias
perdidos

17.635.272

Fonte: INPS - Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, vol. 1, n.º 3, jul. set, 1973, p. 44.

Tabela 3 - Acidentes de Trabalho - Ano 1971
Unidades da
Federação

Empregados

S.A.M (simples
assistência
médica)

Incapacidad
e
Temporária

Incapacidade
Permanente

Morte

Total

n.º de dias
perdidos

São Paulo
Guanabara
Rio Grande do
Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro

2.938.227
1.001.429
595.825

86.460
1.459
14.936

517.887
129.173
153.808

15.789
8.675
4.661

828
334
152

620.964
139.641
173.557

7.475.017
2.252.684
2.105.500

566.579
10.687
77.608
2.496
312
91.103
304.810
4.261
67.678
2.970
93
75.002
TOTAL BRASIL
7.284.022
133.100
1.222.753
43.482
2.587
1.401.922
Fonte: INPS – Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, vol. 1, n.º 3, jul. set. 1973, p. 45.
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INPS. Fundacentro: O INSS e a saúde ocupacional. Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional. São Paulo, vol. I , n.º 3 jul. set. 1973, p. 45.

1.638.213
1.379.137
19.921.738
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Tabela 4 - Acidentes de Trabalho - Ano 1972
Unidades da
Federação

Empregados

S.A.M (simples
assistência
médica)

Incapacidade
Temporária

Incapacidade
Permanente

Morte

Total

n.º de dias
perdidos

São Paulo
Guanabara
Rio Grande do
Sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro

3.222.862
1.057.012
659.184

120.479
2.142
14.628

552.636
127.206
161.999

18.553
7.809
4.479

864
332
168

692.532
137.489
181.274

5.720.530
2.030.204
2.270.014

589.644
356.034
8.001.877

13.095
4.045
183.307

92.032
70.368
1.292.916

3.008
2.711
46.452

298
166
2.805

108.433
77.290
1.525.480

1.539.060
1.684.635
22.816.941

TOTAL
BRASIL

Fonte: INPS – Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, vol. 1, n.º 3, jul. set. 1973, p. 46.

Podemos verificar, a partir dos dados das tabelas que, praticamente 50%
dos acidentes de trabalho registrados no país ocorria em São Paulo, por ter o
maior número de empregados registrados. De 1970 a 1972 o número de
acidentes aumentou gradativamente, não só nos estados do Sudeste, por
serem os cinco estados com maior número de empregados e acidentes, como
também no total do Brasil. Observamos também que alguns estados tiveram o
número de mortes superior a outros, com maior número de empregados e
acidentes; este é o caso de Minas Gerais, em quarto lugar, em relação ao Rio
Grande do Sul, em segundo lugar. Isso se deve à obsolescência do setor
industrial, cujas máquinas apresentavam um maior grau de risco para o
trabalhador, embora tal fato não fosse reconhecido na época.
Das atividades industriais, as que apresentavam maiores índices de
acidentes eram: construção civil, com 372.085 acidentes (28%); indústria
mecânica e de material elétrico e eletrônico, com 121.287 (9%); produtos
alimentícios, com 110.866 (8%); e transportes com 63.990 (5%), em 197282.
As estatísticas de acidentes de trabalho nesse período começaram a
demonstrar que as condições de trabalho nas empresas do país eram
catastróficas para o trabalhador. Esses dados, crescentes também nos outros
anos, levaram o presidente Geisel a declarar em 1974 “que se trata[va] de uma
realidade não só de insatisfação, mas vexatória para o país” 83. O elevado
índice de acidentes de trabalho expunha a ditadura perante as organizações
82

Fonte: INPS – Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, vol. 1, n.º 3, jul. set. 1973, p. 47.
Discurso de Geisel. Anais do XIII CONPAT, Brasília, Departamento Nacional de Segurança e
Higiene do Trabalho, 1974, p. 44, apud FALEIROS, 1984, p. 227.
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internacionais, como a OIT, e isto poderia ser fator de questionamento das
declarações dos ditadores, que defendiam a democracia e investiam no social.
Os dados tornaram-se um perigo para a legitimidade do governo militar, por
serem considerados vergonha nacional84, em meio a um governo fincado no
desenvolvimento e na segurança nacional.
Em relação à “evolução” da legislação acidentária brasileira e suas
contradições práticas, nesse período, Herval Ribeiro85 salienta:
É impressionante o fato de que, na Comarca de São Paulo, foi
distribuído, em 1965, o montante de 21.853 ações acidentárias; em
1966, de 23.296 demandas, sempre durante o império do Decreto-lei
n. 7.036/44. Com a promulgação da Lei n. 5316/67 e suas alterações
já aludidas, a quantidade de feitos reduziu drasticamente. Em 1975,
apesar de haver aumentado a população operária e apesar de haver
o número de acidentes atingido cifras catastróficas, batendo as
estatísticas dos demais países do mundo, temos o absurdo, o
86
paradoxo, de não existirem, senão apenas 6.414 processos! .

Tal contradição se deu talvez porque a Lei 5.316/67 ampliou os
benefícios com o objetivo de reduzir a resistência dos trabalhadores ao
processo de centralização da Previdência Social e a marginalização de
representantes sindicais da gestão da previdência87. Logo, a legislação
acidentária, a partir de 1967, não tinha a pretensão de adequar às condições
dos ambientes de trabalho a fim de reduzir os índices “vexatórios” de
acidentes, mas, novamente, controlar os trabalhadores.
Em 1976 entrou em vigor a Lei n.º 6.367, considerada a sexta no âmbito
de acidentes de trabalho no Brasil. Esta lei reduziu drasticamente os benefícios
e as indenizações por acidentes, as quais passaram a existir apenas em caso
de morte ou invalidez. O reconhecimento de outras moléstias profissionais era
realizado somente em casos excepcionais. Além disso, as significativas
mudanças no cálculo das indenizações reduziram extremamente o benefício88.
A lei de 1976 – declarava explicitamente que o “custeio das prestações” por
acidentes do trabalho cabia ao “Estado e ao segurado, sendo que a tarifa paga
pelo empregador, conforme as faixas preestabelecidas, contava apenas como
uma complementação de recursos, tanto assim que recebe o título de
84
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contribuição”89.

A

partir

de

1976

o

número

de

acidentes

reduziu

gradativamente, aumentando o número de segurados o que levou a uma
diminuição da proporção de acidentes por segurado90.
Com a Lei 6.367/76 os cuidados e a remuneração do trabalhador nos
primeiros

quinze

dias,

ficaram

sob

responsabilidade

do

empregador,

conduzindo a uma diminuição nas próprias estatísticas. Esses acidentes,
resolvidos no interior da empresa, por sua assistência médica, não chegavam a
ser relatados à Previdência Social. Essa queda no número de acidentes não se
explicava, necessariamente, por medidas preventivas, as quais só foram
regulamentadas em 197891, com normas que foram elaboradas com a
assessoria técnica da Fundacentro.
A legislação acidentária do pós-64, até a Lei 6.367 de 1976,
caracterizou-se, segundo Fernandes, como período de profundas alterações,
no interior das quais, o fato marcante foi o estabelecimento do monopólio
estatal do seguro acidentes de trabalho. Nesse período também foram
ampliados os benefícios concedidos aos acidentados ou portadores de
doenças profissionais, atingindo seu ponto máximo com a Lei 5.316/67. A partir
daí sucederam constantes retrocessos culminando na Lei 6.367/76. Houve
também a ampliação da legislação de segurança, higiene e medicina do
trabalho92, com o auxílio técnico da Fundacentro criada nesse período.

2.3 A ASSESSORIA TÉCNICA DA FUNDACENTRO E A POLÍTICA OFICIAL

Conforme vimos, durante o governo ditatorial ocorreram as mudanças
mais profundas na questão do trabalho, principalmente àquelas relacionadas a
saúde e segurança do trabalho. Essas modificações expressaram a
continuidade da articulação do governo com o empresariado, e subordinaram
as leis relativas à segurança e saúde do trabalho, com o objetivo de manter a
produtividade em franca expansão.
Nesse período foi criada a Fundacentro, que nasceu com duas
89
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incumbências efetivas: assessorar tecnicamente o governo na elaboração da
legislação específica de saúde e segurança do trabalho, bem como assistir a
iniciativa privada no cumprimento da legislação e formar profissionais
especializados na área para atender o que demandavam os preceitos legais. A
assessoria técnica da Instituição se deu no âmbito federal e estadual. A
Instituição atendia principalmente o governo do Estado de São Paulo, e as
empresas paulistas.
Exemplos da assessoria da Instituição nas empresas, principalmente do
Estado de São Paulo, foram as reuniões “realizadas sistematicamente em uma
das empresas dos grandes centros industriais de São Paulo, sobre Higiene e
Segurança do Trabalho para as Indústrias”, com a duração de um dia de
trabalho, objetivando difundir “temas básicos de Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho, de acordo com os interesses das indústrias da região visitada”93.
A maior parte das empresas que participavam dessas reuniões era
multinacionais como a Chrysler do Brasil S.A, General Motors do Brasil, Ford
Willys do Brasil, Thompson-Cofap, Aços Villares S.A, Rhodia Indústrias
Químicas e Têxteis S.A entre outras94.
A Fundacentro auxiliava também as empresas no levantamento técnico
de riscos profissionais. Por exemplo, no início de suas atividades em 1970,
uma “indústria metalúrgica solicitou à Fundação um levantamento em suas
instalações sobre as condições de higiene e segurança do trabalho” 95. Outro
exemplo importante dessa atribuição foi a assessoria técnica na formulação do
Ensino Primário do Estado de São Paulo, para a inclusão do item Prevenção
de Acidentes nos currículos das escolas, conforme noticiado no Boletim
Informativo:
Segundo estatísticas inglesas o maior número de acidentes, inclusive
os mais graves, ocorrem no lar e na escola. Consciente deste fato,
(...) vem a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e
Medicina do trabalho, desenvolvendo um trabalho, neste sentido com
a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo englobando os
seguintes setores: assessoramento técnico na formulação do Ensino
Primário do Estado de SP, para incluir o item Prevenção de Acidentes,
93
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no ano letivo, e posteriormente em todo o território nacional .

O objetivo deste projeto, segundo Eduardo Gabriel Saad, era introduzir
conceitos prevencionistas no currículo escolar de 4ª a 8ª série do primeiro grau
da rede de ensino do país. Pensava-se, através deste projeto, em conscientizar
a criança e o adolescente sobre os riscos ocupacionais e suas medidas
preventivas, preparando-os para o trabalho profissional de amanhã97.
Dentre as principais assessorias ao governo estava a elaboração das
Normas Regulamentadoras (NR). A Fundacentro teve a incumbência de
elaborar tais Normas, vigentes a partir da Portaria n.º 3.214 de 1978. Das vinte
e oito normas técnicas regulamentadoras, vinte e sete foram elaboradas por
técnicos da Fundacentro. Em um relatório da Fundacentro, intitulado A
prevenção de acidentes do trabalho no Brasil e a contribuição da Fundacentro
elaborado em 1981 pelo seu superintendente Dr. Eduardo Gabriel Saad, com o
intuito de divulgar a Instituição, foram destacados os objetivos e as principais
atividades realizadas pela Fundação até 1980, e por fim, os planos para os
anos futuros. Neste documento, enfatizava-se a participação efetiva da
Fundacentro na elaboração da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, a qual
representou, segundo o texto:
Mais um avanço – e dos mais consideráveis no imenso programa de
proteção do homem no trabalho, que vem sendo desenvolvido pelo
Governo da União há alguns anos, a Portaria nº 3214 caracteriza pela
particularidade de reunir todas as normas que, anteriormente, serviam
de objeto a numerosas Portarias o que dificultava sobremaneira a
ação dos técnicos de saúde ocupacional, pois perdiam bom tempo na
pesquisa do dispositivo atinente ao problema que desejassem
solucionar. Além disso, tem ela uma estrutura flexível, apoiada em
normas regulamentadoras independentes umas das outras,
circunstância que permite ao poder público, no futuro, modificar
qualquer uma delas ou acrescentar-lhe o que julgar conveniente sem
98
quebrar a harmonia do conjunto .

De fato, a participação na elaboração das Normas Regulamentadoras foi
significativa, pois a sua concepção respondia a uma demanda do Ministério do
Trabalho, através do Ministro Arnaldo Prieto, quando houve o acordo entre o
Brasil e o Paraguai para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Pela
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complexidade de tal construção, seus impactos e repercussões na área
econômica e social, foram requeridos a elaboração e a implantação dos Atos
Normativos mediante acordo mútuo e intercâmbio entre os países99.
Não havia ainda normas específicas de saúde e segurança do trabalho
semelhante às Normas Regulamentadoras. Os primeiros atos normativos
referiam-se às operações insalubres e perigosas, refeitório e higiene pessoal,
exame médico obrigatório, instalações elétricas, equipamentos de proteção
individual e radiações ionizantes e não ionizantes100.
Em seu discurso, na solenidade por ocasião das assinaturas dos últimos
atos normativos sobre higiene e segurança do trabalho, Arnaldo Prieto
enfatizou:
As normas firmadas constituem, em seu conjunto, importante
instrumento voltado para a prevenção da integridade física e para o
bem estar do trabalhador. (...) A elas dever-se-ão juntar, para o
alcance pleno da prevenção de acidentes do trabalho, providências e
processos, indicados por estudos das causas geradoras do acidente
101
do trabalho.

A constituição das Normas Regulamentadoras foi um passo importante
na estruturação da política de segurança e saúde do trabalho no Brasil,
contribuindo para a manutenção do discurso oficial voltado para a integridade
do trabalhador, como também, incentivou os estudos relacionados à área.
Desde o início de suas atividades em 1969, a Fundacentro colaborou na
assessoria técnica com órgãos governamentais e com a iniciativa privada. Nos
relatórios e programas anuais de atividades, tais cooperações foram
elencadas: cooperação com a Delegacia Regional do Trabalho do Estado de
São Paulo, cooperação com o Instituto Nacional de Previdência Social (em
1969)102; pesquisa de condições de segurança do trabalho na indústria de São
Paulo, estudo e divulgação de normas para diagnóstico, tratamento e
prevenção de doenças profissionais, incentivo para o desenvolvimento de uma
indústria nacional de equipamentos de proteção de máquinas, entre outros (em
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1971)103; colaboração na revisão da legislação brasileira sobre insalubridade,
colaboração ao estudo de normas de ensaio de equipamento individual de
proteção, coordenação com os trabalhos estatísticos do INPS, entre outros (em
1972)104.
Todas

essas

atividades

relacionadas

à

assessoria

técnica

da

Fundacentro foram relevantes especialmente nas décadas de 1970 e 80. Uma
lógica prevencionista praticada na legislação relativa à segurança e saúde do
trabalho no Brasil, diretamente vinculada à manutenção dos índices de
produtividade das empresas.
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CAPÍTULO 3 – PREVENÇÃO DE ACIDENTES: ENTRE CURSOS E
DISCURSOS

A construção de uma política de segurança e saúde do trabalho
perpassou necessariamente pela legislação acidentária ampliada e consolidada
nos governos ditatoriais brasileiros, como o Estado Novo de Getúlio Vargas
(1937 – 1945) e a ditadura civil militar (1964 – 1985), durante os quais o
desenvolvimento econômico, juntamente com a repressão política alavancou
uma série de medidas envolvendo a área do trabalho.
A

concretização

caracterizada,

segundo

dessa

política

Faleiros,

pela

durante

o

articulação

governo
de

militar

um

era

complexo

socioindustrial dispondo-se de medidas de retorno ao trabalho, aumento da
produtividade, diminuição dos custos de previdência e produção, passando
pela profissionalização da prevenção105. O perfil prevencionista norteou a
criação da Fundacentro e definiu também suas ações voltadas para a formação
de profissionais destinados a atuar na área de segurança e saúde do trabalho
no país.
Em

relação

a

essa

mentalidade

prevencionista

inserida

no

desenvolvimento da higiene e segurança do trabalho no Brasil, o engenheiro da
Fundacentro Joe Cox, salientou, em 1971:
o crescente desenvolvimento da mentalidade prevencionista no
campo da Higiene e Segurança do Trabalho, tão necessária à
preservação da saúde e do bem estar do operário, em nosso meio
industrial. Diversas indústrias têm-nos procurado em busca de
assistência técnica e “know-how” especializado, que venha não
só proporcionar uma diminuição dos riscos ocupacionais, como
também explorar certas fontes de lucro até então desprezadas.
(...) Pequenos lucros que, uma vez reunidos, passam a constituir um
todo apreciável, começam a ser incorporados à política financeira das
empresas, com uma nova ênfase. Assim, certos fatores como a
redução de acidentes, dos desperdícios e danos materiais; a
adoção de técnicas e processos modernos que oferecem
menores riscos, aliado a maiores produções; o relacionamento
entre rendimento do operário e sua sensação de segurança e bem
estar no ambiente de trabalho, entre outros, passam a ser encarados
menos subjetivamente, como vinha sendo feito, porém mais científica
106
e realisticamente . (grifo e negrito nossos).

É interessante notar no discurso de Cox, como o empresariado
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incorporou a mentalidade prevencionista, vinculado à ideia de “preservação da
saúde e do bem estar do operário” e a vantagem desta política de prevenção
para a indústria em relação ao trabalhador: “o relacionamento entre rendimento
do operário e sua sensação de segurança e bem estar no ambiente de
trabalho”.
Em princípio, parece-nos que o objetivo da política prevencionista era a
preservação da saúde e do bem estar do trabalhador, e esse mesmo objetivo
esteve de forma direta e indireta inserido nos discursos de solidariedade dos
governantes da época, conforme vimos anteriormente. Tais discursos remetiam
tons de solidariedade e/ou ameaças visando controlar o trabalhador, já que, no
governo ditatorial, “a meta [era] o homem107”, ou seja, o trabalhador.
Em seu discurso, Joe Cox, valoriza explicitamente a vantagem da
política de prevenção de acidentes para a indústria. Não só a vantagem
material e concreta: como por exemplo, a redução de desperdícios e danos
materiais, a maior produtividade e o lucro das empresas que investissem em
prevenção; mas também, destaca vantagens de empregadores no controle
social do operário, visando também a maior produtividade para a empresa, pois
a sensação de segurança e bem estar do trabalhador impactava diretamente o
seu rendimento no trabalho.
Conforme sua função, a Fundacentro respondeu às demandas das
indústrias, dando-lhes assistência técnica e profissionalização na área de
saúde e segurança do trabalho, objetivando a redução de custos e o aumento
da produtividade.
Das medidas de prevenção de acidentes, a mais utilizada era a
educação do trabalhador. E esta educação prevencionista estava baseada em
conceitos conhecidos como “Ato Inseguro x Condições Inseguras”, ou seja,
investia-se em medidas voltadas para impedir o fator “prevalência da falha
humana”, no caso, a falha do trabalhador, independente da condição do
ambiente de trabalho. O Ato Inseguro e a Condição Insegura, segundo Oliveira,
eram conceitos centrais da “Teoria dos Dominós” elaborada na década de
1930108. Tais conceitos foram a base para a educação prevencionista
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promovida pela Fundacentro nas décadas de 1970 e 80.
Este capítulo aborda a educação prevencionista baseada nos conceitos
Ato Inseguro e Condição Insegura e como esta educação foi disseminada ao
trabalhador por meio da Fundacentro.

3.1 ATO INSEGURO: A GÊNESE DO CONCEITO HEGEMÔNICO SOBRE
ACIDENTES DE TRABALHO
Nas últimas décadas, têm crescido no Brasil, estudos relativos aos
acidentes de trabalho. Esse crescimento, segundo Almeida e Jackson Filho,
pode estar ligado a três fatores: o desenvolvimento da produção científica nas
universidades brasileiras – criando oportunidades de diálogos e intercâmbios
com outros países e novas abordagens sobre investigação de acidentes,
abertura de cursos de pós-graduação na área de segurança e saúde do
trabalho; o segundo, considerado menos evidente, se refere ao aumento da
oferta de serviços atinentes à saúde e segurança do trabalhador em quase
todos os estados do país; e o terceiro, alude às transformações no mundo do
trabalho no país e seus reflexos na saúde e segurança do trabalhador109.
Tais autores reconhecem que, embora exista um questionamento da
aplicação do conceito de Ato Inseguro nas investigações de acidentes de
trabalho, estimulando a busca de novos caminhos, o paradigma tradicional
ainda permanece hegemônico em nosso país, inclusive na formação de
profissionais da área de saúde e segurança do trabalho110. Este conceito
sugere que a causa de acidentes remete apenas à falha humana durante o
trabalho, independentemente do conjunto de fatores que poderiam causar
acidentes, como por exemplo, as condições inseguras do ambiente de trabalho.
Os fatores identificados como mais importantes nas conclusões das
análises de acidentes se referem ao comportamento de trabalhadores, em
especial, as ações ou omissões antes da ocorrência do acidente. Para Almeida
e Jackson Filho,
discursos sobre os acidentes de trabalho em uma indústria metalúrgica. Revista Brasileira de
Saúde Ocupacional (RBSO), São Paulo, vol. 32, n.º 115, 2007, p. 20.
109
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esses comportamentos costumam ser descritos e discutidos com o
uso de categorias como atos e condições (ambientes) inseguros ou
fora de padrão, falhas humanas ou técnicas ou outras abordagens de
formato dicotômico que adotam como pressuposto a ideia de
existência de um jeito certo, ou seguro, de realizar aquela ação que
seria previamente conhecido do operador envolvido e que, na
situação do acidente, teria deixado de ser usado como resultado de
uma escolha consciente, originada em aspectos do próprio indivíduo,
quiçá, de sua personalidade descuidada, indisciplinada ou
111
equivalente .

Esta abordagem tradicional da análise de acidentes de trabalho norteou
a educação prevencionista difundida pela Fundacentro no início de suas
atividades (décadas de 70 e 80).
O Ato Inseguro era considerado toda ação ou falta de ação que
desviasse o empregado da maneira segura de executar o trabalho112. Como
conceito, diz respeito à violação de procedimento aceito como seguro, tal como
não usar equipamento de proteção individual, distrair-se ou conversar durante
o trabalho, limpar máquina em movimento e fumar em área proibida 113.
Podemos citar vários exemplos, entendidos como atos inseguros do
empregado que, segundo Carneiro, se habituou a trabalhar de modo inseguro.
Por exemplo,
operar ou mexer em equipamentos e veículos sem autorização;
operar ou trabalhar em velocidade superior à normal, não assinalar o
perigo com advertência (letreiros, luzes, vigias), remover ou deixar
inoperante um sistema de proteção, usar equipamento ou
ferramentas inadequadas, improvisadas ou gastas pelo uso, brincar e
provocar distrações durante o trabalho, e transgredir as normas de
114
segurança .

Podemos constatar, nesses exemplos, que o Ato Inseguro não está
relacionado somente ao simples trabalhador, mas também à própria empresa
quando esta não assinala o perigo com advertência, ou entrega ferramentas
inadequadas para o trabalho. De qualquer forma o conceito do Ato Inseguro
remete, na maioria das vezes, ao trabalhador e suas práticas consideradas
inadequadas.
A prevenção ao Ato Inseguro gerou uma vasta literatura, como manuais
de segurança do trabalho e precaução de acidentes, relatórios técnicos
111
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(inclusive da Fundacentro), estudos para elaboração de normas e análises de
investigação acidentária, os quais concluíam que as falhas humanas eram
responsáveis por 80% dos acidentes, independentemente da condição
insegura115.
Recentemente artigos relacionados à saúde pública, medicina social e a
própria engenharia apontam o erro humano, ou a teoria do Ato Inseguro, como
exemplo permissivo à impunidade dos acidentes de trabalho116. Mas como foi
concebido tal conceito?
A gênese do conceito Ato inseguro e Condição Insegura está na “Teoria
dos Dominós” elaborada na década de 1930. A teoria dos dominós afirmava
que o acidente seria causado por uma cadeia linear de fatores, como uma
sequência de dominós justapostos culminando na lesão. A primeira peça do
dominó seria os “fatores sociais e ambientais prévios” responsáveis pela
formação do caráter dos operários. A segunda peça, os comportamentos
inadequados dos trabalhadores, frutos de características herdadas ou
adquiridas. Esses comportamentos inadequados poderiam constituir atos
inseguros, isto é, comportamentos de risco que, juntamente com a presença de
condições inseguras (atos e condições inseguros são a terceira peça do
dominó), levariam à ocorrência do acidente e, por fim, à lesão (respectivamente
a quarta e a quinta peças da sequência de dominós)117. É evidente a
culpabilização do trabalhador desde as duas primeiras “peças do dominó”,
consideradas fundamentais para a sequência do seu efeito, a causa dos
acidentes.
A teoria que gerou o conceito do Ato Inseguro foi consolidada por
Herbert W. Heinrich (1959), na obra intitulada Industrial Accident Prevention: a
Cientific Approach, e até hoje tem sido, embora já se observe mudanças,
predominante para o entendimento do acidente de trabalho no Brasil, em parte
pela formação dos engenheiros de segurança do trabalho, em parte pelo apoio
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que essa teoria recebe da classe empregadora, pois analisa o erro do
trabalhador e não da condição e organização do trabalho118.
No entanto, mesmo antes da obra de Heinrich dar suporte teórico a esse
diagnóstico de acidentes, foi constatado o conceito Ato Inseguro para avaliação
acidentária no Brasil, no III Congresso da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes -CIPAS –, em 1958.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) teve origem em
1944, no governo de Getúlio Vargas, quando empresários solicitaram medidas
de prevenção de acidentes para amenizar suas perdas industriais. Tais
demandas ao governo resultaram de encontros promovidos por empresas e
seguradoras privadas, na qualidade de congressos e palestras, para debaterem
a prevenção de acidentes. Eventos esses, considerados importantes no meio
empresarial da época, pois este setor não dispunha de organização adequada
na

segurança

do

trabalho

e

o

número

de

acidentes

aumentava

constantemente.
No citado Congresso, promovido pela Federação Nacional das
Empresas de Seguros Privados e Capitalização (FENASEG), foi explanado o
conceito de acidentes de trabalho de acordo com a lei trabalhista brasileira da
época, em palestra proferida pelo Dr. Emílio Santiago, professor de Higiene do
Trabalho da Faculdade de Administração (PUC-SP). De acordo com a lei
brasileira daquela época, acidente de trabalho era considerado
dano ou lesão corporal, perturbação funcional ou doença, que se
verifique pelo exercício de atividade remunerada ou espontânea
desde que esta atividade resulte em proveito econômico da empresa
119
a qual serve o trabalhador .

Era discutida na ocasião a nomenclatura e a concepção de Acidentes do
Trabalho e Infortúnios do Trabalho. Dr. Santiago destacava em sua palestra,
que a lei brasileira considerava acidente, mas tratava-se de infortúnio, pois,
acidente era “toda a irregularidade do método, das condições e do ambiente do
trabalho e infortúnio era o resultado do acidente”, ou seja, todo o mal à saúde
ou à integridade física do trabalhador, decorrente do trabalho. Por isso,
afirmava ele, “a atenção deveria ser dirigida preferencialmente para os
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acidentes do que para os infortúnios que eles causavam”.120
O Ato Inseguro foi apontado como a principal causa de acidentes de
trabalho, conforme expressa o relatório elaborado após o Congresso da CIPA
de 1958, responsabilizando apenas o trabalhador. Chama atenção neste
relatório a descrição dos fatores humanos inerentes ao Ato Inseguro, sendo os
determinantes apontados: "Déficit sanitário do trabalhador, fadiga crônica,
negligência e desatenção, inexperiência, idade e sexo”121.
Não há referências ao fato de que o déficit sanitário poderia ser
decorrente da ausência de saneamento; a fadiga crônica advinda das longas
jornadas de trabalho, da dificuldade de locomoção pela cidade, já que não
havia transporte público suficiente para atender a demanda; a superexploração
do trabalhador. Nem sequer mobilizava-se qualquer associação entre tais
fatores e a desatenção, além da inexperiência em lidar com máquinas,
geralmente importadas, com novas tecnologias, mas para cujo uso os
trabalhadores não recebiam qualquer orientação122.
O fator “idade” nos remete ao trabalho infantil; por fim, o sexo está
relacionado ao trabalho inadequado para mulheres. No entanto, isso que nos
parece comumente responsabilidade da empresa, naquela época era imputado
ao trabalhador. Os órgãos oficiais, inclusive a Fundacentro, difundiam que 80%
dos acidentes de trabalho eram originados pelos atos inseguros e somente
18% atribuídos às condições inseguras de trabalho, 2% eram atribuídos ao
risco profissional, não passível de controle123.
De fato, denúncias sobre as péssimas condições de trabalho já
aparecem descritas nesse mesmo relatório, do Congresso CIPA de 1958, no
qual o autor destaca,
a iluminação defeituosa, baixo índice de conforto térmico, atmosferas
com poeiras, gases e vapores, aspecto depressor do local, número
excessivo de horas do trabalho, trabalho noturno, trabalho acelerado,
trabalho monótono, falta de assento ou assento incômodo, pausa de
trabalho inexistente ou insuficiente, atitude emocional do trabalhador
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Essas condições citadas exemplificam a precariedade do trabalho em
todos os sentidos, físico, mental e social. É interessante notar que mesmo
apontando inúmeras causas relacionadas ao local e ao ambiente de trabalho
inseguro e insalubre, o Ato Inseguro era responsabilidade do trabalhador, a
principal causa do acidente. Devemos lembrar que esse relatório teve como
principal patrocinadora a Federação Nacional das Empresas de Seguros
Privados e Capitalização – FENASEG125, dificilmente vinculado aos interesses
dos trabalhadores.
O conceito de Ato Inseguro tinha como implicação a culpabilização do
trabalhador pelo acidente de que era vítima, antes mesmo de uma análise
minuciosa sobre o próprio acidente.

A premissa era de que os acidentes

decorriam de falhas dos operadores de máquinas em suas ações ou omissões,
de intervenções envolvendo desrespeito à norma ou a prescrição de
segurança, derivados de condições psicológicas dos trabalhadores. Nesta
lógica, consideravam-se também os custos das empresas, decorrentes dos
acidentes de trabalho. Em 1975, um tecnocrata do Ministério do Trabalho
declarou que tais custos eram um peso e que os acidentes eram provocados
pelo “complexo de machismo dos trabalhadores que não querem utilizar
equipamentos de segurança, para se mostrarem corajosos”126.
Além disso, atos inseguros eram ponderados como frutos de escolhas
livres e conscientes por parte dos operadores, acarretando a responsabilização
do acidente apenas sobre o indivíduo. A dimensão coletiva nascia, assim,
associada à noção de cultura de segurança, compreendida como a somatória
de comportamentos equivocados de cada indivíduo.
Esta abordagem respaldou propostas de gestão de segurança e saúde
dos trabalhadores na época em estudo. Assim, com a adoção de estruturas
hierárquicas e disciplinas rígidas, gestou-se gradativamente uma cultura de
segurança que imputava o acidente ao trabalhador, em alguns casos até com
referências ao modelo de organizações militares, segundo Vilela e outros
125
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autores

127

. Podemos relacionar essa doutrina de culpabilização do trabalhador

e consequentemente a política de indenização e prevenção de acidentes de
trabalho a uma forma de violência institucionalizada?
Formalmente, o Brasil só adotou o Ato Inseguro como causa dos
acidentes, em 1978, através das Normas Regulamentadoras de Segurança e
Saúde do Trabalho (NR). Normas essas, elaboradas em grande parte por
técnicos da Fundacentro, influenciando o ensino de engenharia de segurança
por várias décadas, contribuindo para formar a hegemonia do modelo
heinrichiano no Brasil,128 embora, como já vimos, a doutrina heinrichiana já
estivesse presente na investigação prática dos acidentes de trabalho no país,
desde décadas anteriores.
A disseminação desta teoria durante a ditadura militar, especialmente no
período denominado “milagre econômico”, por órgãos oficiais, reforçou a ideia
de violência contra a classe trabalhadora a partir do momento que tal
culpabilização foi incorporada como critério jurídico no julgamento de acidentes
e também porque passou a ser internalizada pelos trabalhadores, dada a
reafirmação constante das instituições do Estado e das empresas, de que isto
era um fato. De acordo com Hélio Possamai,
esta consciência culposa está tão bem e maciçamente disseminada
na sociedade pelos formadores de opinião que os próprios
trabalhadores já não questionam mais sobre seu verdadeiro
significado. Assumem com naturalidade a condição de “culpados”
129
pelos acidentes dos quais são, na maioria das vezes, as vítimas .

Estudos recentes criticam e até confrontam a teoria que culpa a própria
vítima dos acidentes de trabalho pelo acidente. A adoção do critério Ato
Inseguro na investigação de acidentes e na implantação de políticas de
prevenção de acidentes resultou no estabelecimento de um modelo apropriado
e vantajoso para a descaracterização da culpa do empregador, mantendo-o
incólume em relação aos acidentes de trabalho.
Até os dias atuais a culpabilização do trabalhador não passa apenas
pela forma como as empresas veem a questão e nem apenas pela adoção
127

VILELA, Rodolfo Andrade; IGUTI, Aparecida Mari; ALMEIDA, Ildeberto M. Culpa da vítima:
um modelo para perpetuar a impunidade nos acidentes do trabalho. Caderno de Saúde
Pública, Rio de Janeiro, vol. 20, n.º 2, p. 570-579, mar/abr, 2004.
128
VILELA; IGUTI; ALMEIDA, 2004.
129
POSSAMAI, Hélio. Minha culpa, meu destino: a representação social do acidente de
trabalho. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS). Porto Alegre, 1997.

102
deste conceito como critério para julgamentos judiciais sobre acidentes de
trabalho. Este debate norteia também reflexões de estudiosos do tema, como
Dwyer, considerando que os “acidentes industriais são produzidos por relações
sociais”.130 Dwyer discute contribuições de relações sociais como recompensa,
comando e organização que levariam trabalhadores a aceitar altos níveis de
risco de acidentes no trabalho. Em relação à recompensa, Dwyer aborda como
incentivos financeiros, aumento das jornadas de trabalho e recompensas
simbólicas levariam trabalhadores a aceitar riscos maiores, podendo sofrer
mais acidentes. Os incentivos financeiros agiriam via intensificação do trabalho;
o aumento da duração das jornadas atuaria levando trabalhadores a irem além
de suas capacidades físicas; e as recompensas simbólicas incentivando a
intensificação e o aumento de jornadas.
No que se refere ao comando, o autor analisa fatores como relações de
autoritarismo, desintegração de grupos de trabalho e até servidão voluntária,
interferindo no aumento da possibilidade de ocorrência de acidentes. Um
autoritarismo pode ir da violência explícita às ameaças de punição para
diminuir a autonomia dos trabalhadores. A desintegração de grupos de
trabalho, segundo ele, dificulta a cooperação e a comunicação (trocas) entre
integrantes, aumentando o risco de acidentes. A servidão voluntária pode ser
conseguida via contratação de trabalhadores extremamente necessitados que
aceitem a presença de riscos como parte inevitável do trabalho.
No âmbito organizacional, inclui as práticas de contratação de pessoal
menos qualificado a custo mais baixo, a separação entre concepção e
execução

do

trabalho

etc.

Incorpora

também,

relações

sociais

de

subqualificação, rotina e desorganização que induziriam à monotonia, à
desatenção e à desorganização, aumentando a probabilidade de acidentes131.
Essas relações sociais expostas por Dwyer comprovam formas de
violência institucional aos trabalhadores, visíveis inclusive na prevenção do
acidente, associadas ao discurso heinrichiano. E, concordando com Vilella, são
critérios ou análises nas quais a prevenção acidentária continua centralizada
na
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naturalizados como perigosos, conservando intactas as condições e a
organização do trabalho132.
A incorporação da doutrina heinrichiana nas práticas estatais, assim
como pelo empresariado, pôs-se assim, como mais uma expressão da forma
autocrática burguesa de ser do Estado brasileiro, na medida em que angariou a
proteção dos empregadores e, concomitantemente, encobriu a insuficiente
ação do poder público.
A culpabilização da vítima como método de análise dos acidentes
obstruiu a construção de ações efetivas de prevenção e não por acaso. Assim,
a cada reestruturação produtiva do sistema capitalista brasileiro, a situação
tendeu a se agravar,
como mostram as recentes pesquisas europeias sobre condições de
trabalho e saúde: o número de trabalhadores expostos a riscos
tradicionais (levantamento e carregamento de cargas pesadas,
substâncias tóxicas, ruído, calor, dentre outros) permaneceu no
mesmo patamar enquanto aumentou o número de trabalhadores
expostos a fatores de risco psicossociais (pressão da clientela e da
133
produção, formas de intimidação e de controle) .

E novas formas de adoecimento vieram associadas a processos evidentes de
intensificação do trabalho.
A partir da década de 1980, com o avanço de políticas neoliberais,
assiste-se ao enfraquecimento do Estado e, consequentemente, a sua menor
intervenção no campo da segurança e saúde dos trabalhadores, com a
transferência de questões sobre Saúde e Segurança do Trabalho (SST) para o
“controle interno” das empresas, com um agravante: para este controle interno,
estão sendo propostos novos sistemas de gestão em SST baseados no velho
princípio de que acidentes

resultam de desvios do comportamento,

necessitando-se da gestão do comportamento dos trabalhadores134.
Assim, o Ato Inseguro trazia implícita a ideia de erro humano, expressão
que, atualmente, tornou-se inadequada e até mesmo perigosa. Segundo
Correa, referindo-se a Vidal, a visão ergonômica contemporânea, não mais
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admite isolar o “erro” de seu contexto específico e da sua “história”,
principalmente no que se refere ao acidente de trabalho135.

3.2 A IMPUTAÇÃO OFICIAL DA CULPA

O Estado brasileiro acabou por difundir as ideias heinrichianas ao longo
das décadas de 1970 e 1980, durante a ditadura civil militar, segundo Laurita
Santos (1991). A reparação jurídica da lesão sofrida pelo trabalhador, tendo o
Estado como mediador entre capital e trabalho, passou a ser feita com a
aplicação de leis acidentárias. Para tanto, manteve-se as Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes (CIPAS), e instituições como a Fundacentro
enquanto instrumentos de prevenção de acidentes e assessoramento para
fundamentar tal política136.
Nos idos de 1960, a violência do Estado era escancarada à classe
trabalhadora, de forma ampla e direta na repressão às suas entidades de
classe e, indireta na reestruturação produtiva, gerando a precarização do
trabalho, mesmo com discursos oficiais inflamados bendizendo o trabalhador. A
política oficial de segurança e saúde do trabalho, construída nos governos
ditatoriais, consolidada na legislação acidentária de 1944 (Estado Novo) e na
lei de 1967 (Ditadura civil militar), não contribuiu para a diminuição dos
acidentes, além de influenciar no aumento dos custos da Previdência Social137.
A política de prevenção de acidentes aplicada nos idos de 1976, calcada
no preceito da redução de custos, do aumento da produtividade e no controle
dos trabalhadores,138 e que resultou na Lei de acidentes do trabalho n. 6.367
de 1976, apresentava retrocessos evidentes em relação à lei anterior de 1967,
particularmente em termos de benefícios.
Além da fixação de 40% do auxílio-acidente e da limitação da
abrangência da cobertura por doenças profissionais139, esta lei propôs, em seu
artigo 5º, que “o benefício por incapacidade (será devido) a contar do 16º dia
do afastamento do trabalho, cabendo à empresa pagar a remuneração integral
135
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do dia do acidente e dos 15 dias seguintes”. Também, a eliminação do pecúlioacidente, para lesões com perda anatômica ou funcional inferior a 25%,
contribuiu para a mudança de registro de acidentes de trabalho a partir de
1976140. De fato, a legislação acidentária de 1976, visava a redução de custos
da Previdência e das empresas, a diminuição de conflitos entre empresários e
trabalhadores por meio do controle administrativo do processo de acidentes e a
redução de benefícios aos trabalhadores.
Assim, mesmo com a altíssima ocorrência de acidentes de trabalho
durante a década de 1970141, houve contínua redução no número de ações
judiciais por conta dos acidentes. O número de ações propostas pelos
trabalhadores, segundo Ribeiro, caiu de 21.853 em 1965, para 6.414 em 1975,
apesar do número de trabalhadores segurados ter duplicado e o número de
acidentes de trabalho ter acompanhado este crescimento142.
Embora a legislação sobre prevenção de acidentes tenha seguido a
linha do Ato Inseguro, o choque do número de acidentes e os custos dos
benefícios da Previdência Social foram preocupação, segundo Faleiros, dos
tecnocratas dos Ministérios da Previdência e do Trabalho, desde o início do
governo ditatorial. Para os tecnocratas da Previdência a estratégia seria
diminuir os custos integrando o seguro acidente na estrutura geral da
Previdência. Para os tecnocratas do Ministério do Trabalho era necessário
reorganizar normas de segurança e adaptá-las às novas condições de
produção. Como consequência, em 1965, criou-se a Lei 4.892 de 09/12/1965,
que deveria estimular, com a isenção de impostos, a importação de
equipamentos de segurança visando à melhoria nas condições de trabalho.
Entretanto, a política de redução salarial, por ser mais vantajosa, instigava o
empresário a substituir o operário acidentado a importar equipamentos de
segurança143.
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Se a política ditatorial buscava reforçar o mercado de bens duráveis,
ampliar a poupança interna para investimentos e “associar os estímulos para o
trabalho e para o aumento da eficácia do trabalhador”144, integrando-se aos
objetivos estratégicos do capital estrangeiro145, fazia parte dessa política a
prevenção dos acidentes de trabalho. Os altos índices de ocorrências de
acidentes de trabalho prejudicavam a legitimidade governamental e a
economia, pois a recuperação da doença e do desgaste da força de trabalho
representava a maior porcentagem dos gastos previdenciários146.
A culpabilização do trabalhador pelo acidente, calcada nos preceitos
heinrichianos, foi declarada pelos órgãos oficiais, como o Ministério do
Trabalho e a Fundacentro, e também pela grande imprensa. A grande imprensa
denunciava os acidentes no país, culpabilizando o trabalhador pelos seus atos
inseguros, chamando-os de “ignorantes, analfabetos, incapazes de avaliar o
perigo em que se encontram[vam]”147.
Por sua vez, a Fundacentro, como instituição do Ministério do Trabalho,
também tinha como filosofia básica que os chamados atos inseguros se
encontravam na “raiz de elevada percentagem de acidentes” e, por esse
motivo, a Instituição deveria propiciar “sadia orientação aos trabalhadores e
agentes de mestria no que tange ao problema”148.
E, sendo as atitudes dos empregados o problema, a solução lógica seria
investir na educação do operário como medida prevencionista mais viável. O
trabalhador deveria, então, se ajustar ao trabalho para ter um rendimento
condizente com a “filosofia da Revolução de 1964”. Conforme afirma o Ministro
do Trabalho e Previdência Social, Júlio Barata:
Um dos lemas da Revolução de Março de 1964 é a filosofia
antipaternalista que nos ensina e lembra que a proteção ao trabalho,
em todas as suas formas, deve ser resultante de uma conjugação de
forças e não o empenho isolado da Autoridade Pública. A cooperação
do empresariado, seja na educação do operário, seja no fornecimento
de instrumentos de defesa contra riscos e perigos da profissão, é
elemento básico para se atingir o nível desejável de proteção ao
homem em suas atividades produtivas, isto é, um ambiente de
higiene e segurança, para que seu rendimento não seja
comprometido por acidentes e infortúnios que possam ameaçar sua
144
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integridade e saúde

149

. (grifos nossos)

É evidente, no discurso do Ministro Júlio Barata, o “binômio” integridade
do trabalhador e aumento da produtividade, base da política prevencionista,
como consequência da conjugação de forças (governo e empresariado) na
proteção ao trabalho em todas as suas formas. Entendemos, neste caso, que a
prevenção de acidentes pautava-se na proteção ao trabalho, interessando
principalmente ao empresariado tutelado pelo governo militar.

3.2.1 A proteção ao Trabalho
A “proteção ao trabalho em todas as suas formas” remetia à política
ditatorial em geral, que incluía política salarial, prevencionista, social, em torno
do trabalhador visando maior produtividade e controle social.

Esta política

estava inserida no I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (I
PND), o documento base da política governamental da década de 70. Este
documento tinha três grandes objetivos: colocar o Brasil, no espaço de uma
geração, na categoria das nações desenvolvidas; duplicar até 1980 a renda per
capita do Brasil; e elevar a economia, em 1974, às dimensões resultantes de
um crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) entre 8 a 10%150.
Dentre os projetos do I PND estava, a Portaria n.º 3.236 de 27 de julho
de 1972 que estabelecia o Programa Nacional de Valorização do Trabalhador
(PNVT). Com o objetivo de construir uma nação social e economicamente
moderna, segundo os preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, discutida
no primeiro capítulo, o governo brasileiro instituiu políticas para o crescimento
econômico priorizando,
a política de aproveitamento dos recursos humanos do país, como
fator de produção e consumo”. (...) “Sob o lema “Melhor Trabalho,
Melhor Salário”, está sendo realizada uma campanha de âmbito
nacional, visando tornar o trabalhador brasileiro habilitado para atuar
151
nos vários setores em que a tecnologia do desenvolvimento exigir .
(grifo nosso)
149
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Essa ideia de ter o trabalhador como fator de produção e consumo o fez
motor de discursos do governo ditatorial, como vimos anteriormente. Tal fator
remetia à utilização intensa desse trabalhador como mercadoria, para
cumprimento da Segurança Nacional.
A proposta dessa política de valorização do trabalhador, entre outras
modalidades, estipulava
a coordenação das ações desenvolvidas pelos órgãos públicos ou
privados que se dedicam ao aprimoramento profissional, cultural e
social do trabalhador, a fim de proporcionar-lhe educação contínua,
maior eficiência individual, elevação do nível de vida e participação
mais efetiva na renda nacional, com economia de esforços; a
preparação de técnicos em higiene e segurança do trabalho; a
intensificação das campanhas de esclarecimento público das medidas
de proteção contra os acidentes do trabalho; incremento da difusão
152
educacional e cultural do trabalhador. (grifo nosso)

Podemos constatar que políticas educacionais visando à prevenção dos
acidentes de trabalho, perpassavam também pelo sistema educacional, sendo
incorporada na educação escolar. Ou seja, para prevenir acidentes era
necessário mudar a cultura do trabalhador.
Para colocar em prática tal política, o PNVT estabeleceu nove metas
detalhadas na forma de subprogramas: qualificação profissional de 500.000
trabalhadores, garantia de auxílio financeiro para o trabalhador através de
bolsas de estudos para a conclusão dos 1º e 2º graus; concessão de bolsas de
estudos para a formação técnica de trabalhadores sindicalizados; promoção da
Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes e a formação de profissionais
de nível superior e médio para o controle de segurança e higiene do trabalho;
promoção de alfabetização, economia doméstica e educação cívico-trabalhista
para 285.810 trabalhadores ou seus dependentes, entre outros153.
A importância da prevenção de acidentes ficou mais explícita com a
implantação das Portarias nº 3.237 de 27/07/1972, e nº 3.236/72 (PNVT). A
portaria nº 3.237 instituiu os Serviços Especializados em Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho nas empresas. Estes serviços passaram a ser realizados
por profissionais especializados, como engenheiros, médicos do trabalho,
inspetores do trabalho (posteriormente denominados técnicos de segurança do
152

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). São Paulo, ano 1, vol. 1, n.º 1, jan/fev/
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trabalho), e enfermeiros do trabalho.

De alguma forma isto pode ser

considerado uma conquista para o trabalhador, pois a obrigatoriedade do
empresário, de manter esse serviço no interior das fábricas, garantiu ao
operário atendimento imediato em caso de acidentes, embora de forma muito
insipiente.

Algumas empresas chegaram a montar pequenos ambulatórios,

com um ou dois tipos de profissionais, como foi o caso das indústrias
automobilísticas do ABC. Mas, em geral instalaram apenas um pequeno kit
para primeiros socorros simples.154 De qualquer forma, estava assim,
profissionalizado o serviço especializado em segurança, higiene e medicina do
trabalho e tornada obrigatória sua presença no interior das indústrias.
A Portaria 3.237/72 tornava obrigatório que as empresas constituíssem,
no seu chão de fábrica, um Serviço Especializado em Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho. O número mínimo de profissionais especializados estava
de acordo com a exposição aos riscos no trabalho e o número total de
empregados; como mostram os quadros abaixo:

Quadro 1 - Número mínimo de pessoal especializado
N.º de empregados
______________Riscos

101 a 500

501 a 1000

1001 a 2000

Pequeno

1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho

Médio

Grande

1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho

1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho

1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho
1 Engenheiro
de (*)
Segurança do
Trabalho

1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho
1 Engenheiro
de (*)
Segurança do
Trabalho

1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho
1 Engenheiro
de Segurança
do Trabalho

3 Inspetores de
Segurança do
Trabalho
1 Engenheiro
de Segurança
do Trabalho

2001 ou mais
1 Inspetor de
Segurança do
Trabalho
1 Engenheiro (*)
de Segurança
do Trabalho
2 Inspetores de
Segurança do
Trabalho
1 Engenheiro de
Segurança do
Trabalho
6 Inspetores de
Segurança do
Trabalho
2 Engenheiros
de Segurança
do Trabalho

(*) Regime de tempo parcial de 4 (quatro) horas diárias.
154

Para Faleiros, o governo interveio no interior da empresa, todavia, sem ferir o direito de
gerência do patrão, pois os profissionais eram escolhidos por este, com poder de sugestão.
FALEIROS, 1984, p. 253.
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Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, São Paulo, vol. 3, n.º 32, ago. 1972, p. 5.

Quadro 2 – Número mínimo de pessoal especializado

N.º de empregados
_______________
Riscos

101 a 500

501 a 1000

1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho

Pequeno

1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho

Médio

Grande

1001 a 2000

1 Médico do
Trabalho (*)

1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho
1 Médico do
Trabalho

1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho
1 Médico do
Trabalho (*)
1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho
1 Médico do
Trabalho

2001 e mais
1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho
1 Médico do
Trabalho (*)
1 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho
1 Médico do
Trabalho
2 Auxiliar
Enfermagem do
Trabalho
2 Médicos do
Trabalho

(*) Regime de tempo parcial de 4 (quatro) horas diárias.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, São Paulo, vol. 3, n.º 32, ago. 1972, p. 5.

Dos profissionais especializados em segurança e saúde do trabalho,
duas categorias se destacavam: engenheiros e médicos. Segundo Faleiros, os
engenheiros tinham a função de supervisionar equipamentos e os médicos, o
corpo dos trabalhadores155. O quadro 1 apresenta o número de engenheiros e
inspetores156 de segurança do trabalho exigidos para as empresas de acordo
com seu grau de risco e quantidade de trabalhadores. Já o quadro 2 expõe os
números de médicos e enfermeiros do trabalho. Interessante observar, em
ambos os quadros, a quantidade de inspetores de segurança e enfermeiros do
trabalho exigidos pela lei. Exigem-se mais inspetores de segurança do que
enfermeiros do trabalho nas empresas.
Pode-se denotar que a supervisão dos equipamentos da empresa era
mais importante que o cuidado dos trabalhadores realizado pelo enfermeiro,
evidenciando assim, que a diminuição de custos e o aumento da produtividade
era, de fato, o objetivo maior da prevenção de acidentes.
Para o empresariado, os custos decorrentes da obrigatoriedade de
155

FALEIROS, 1984, p. 258.
Os inspetores ou supervisores do trabalho foram nomeados, posteriormente, técnicos de
segurança do trabalho.
156
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manter os profissionais e o serviço de prevenção dos acidentes, compensariam
por resultarem na diminuição da perda de equipamentos e indenizações a
serem pagas, além da redução dos “efeitos psicológicos e políticos sobre os
trabalhadores que poderiam se mobilizar por novas condições de trabalho”157.
Ao governo, também interessava reduzir custos da Previdência Social,
pois uma vez considerados incapazes, os trabalhadores iam para a “Caixa”, ou
seja, passavam a receber como aposentados, onerando o poder público,
através da Previdência158. O fator custos, embora por razões distintas, se
tornou, portanto, justificativa para a adoção dos princípios do Ato Inseguro, na
organização do sistema de prevenção, assim como ocorreu com a
incorporação deste preceito para análise e julgamento do judiciário, sobre os
acidentes de trabalho. Assim, “com o desenvolvimento industrial rápido em
nosso país, o fator custo se tornou uma das maiores preocupações das
empresas modernas em expansão”159, conforme expressão de Jorge Duprat,
empresário, presidente da FIESP e primeiro presidente da Fundacentro.
Este mesmo autor ressaltou, em 1971, os acidentes do trabalho e a
influência de empresários na definição das políticas desta área, como um “anel”
entre empresa e Estado. Este “anel” implicava tanto em alianças táticas como
estratégicas160. Assim, comprova-se, mais uma vez, a função social que os
militares

cumpriram

durante

o

período

ditatorial,

de

promover

o

desenvolvimento do capitalismo sem alterar suas bases constitutivas. Não por
acaso, empresários ou técnicos vinculados a estes interesses, concordavam
com a continuidade da linha de desenvolvimento vinculado e subordinado ao
capital internacional, ocupando postos chave da administração pública no
período161, tais como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
157

FALEIROS, 1984, p. 258.
“Para Faleiros, as definições sobre políticas de prevenção de acidentes funcionaram, “para o
governo, como forma de obter a coesão de todos na luta pela diminuição dos custos da
expansão do capital, buscando cimentar a vontade coletiva geral em torno de uma política
particular”, FALEIROS, 1984, p. 260.
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Neste sentido ver: SQUINCA, Marcelo. Um caso de desamor: o debate sobre a estatização
do setor de energia elétrica – 1956-1961. São Paulo: PUC-SP, 2009. ALMEIDA, Lúcio Flávio
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(BNDE), Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). Um exemplo claro
dessa influência foi a Fundacentro, cujo primeiro presidente era empresário e
também presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP).
Nas empresas, o setor de atendimento aos acidentados e de prevenção
de acidentes contava, conforme dissemos, com um médico, denominado,
médico do trabalho cuja finalidade era traçar um perfil das condições de saúde
do trabalhador e orientar a sua alocação na empresa. O engenheiro tinha a
função de controlar o trabalhador, visando maior produtividade por meio dos
equipamentos disponíveis, diminuindo o risco para a força de trabalho e para
os equipamentos162. Todavia, essa função não era realizada de forma plena e
satisfatória. Segundo Ribeiro e Lacaz, as atribuições estabelecidas para o
engenheiro, foram feitas quando o parque industrial já estava montado, e as
fábricas funcionando há tempos. A instalação de uma nova fábrica, por
exemplo, já vinha com projetos prontos e sigilosos, fora do alcance dos
profissionais brasileiros. Os engenheiros conheciam os projetos e sistemas de
modo fragmentado163, dessa forma não conseguiam realizar de maneira eficaz
a segurança do trabalho.
Como o Programa Nacional de Valorização do Trabalhador (PNVT) tinha
sua base na educação e na prevenção de acidentes, esta última, por sua vez,
estava baseada na educação prevencionista fundamentada no conceito do Ato
Inseguro, como se observa no cartaz promocional do PNVT abaixo:

de. Uma ilusão de desenvolvimento. Nacionalismo e Dominação Burguesa nos anos JK.
Florianópolis: UFSC, 2006.
162
FALEIROS, 1984, p. 262.
163
RIBEIRO; LACAZ, 1984, p. 38.
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Imagem 1 – Nós nos descuidamos.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, São Paulo, vol. 3, n.º 32, ago. 1972, p. 2.

É importante notar como o discurso ditatorial de solidariedade ao
trabalhador foi inserido no cartaz com a frase: “Nós nos descuidamos”. Ao
mesmo tempo em que o governo se colocava junto ao trabalhador com a
conjugação verbal na primeira pessoa do plural (nós), ele também culpabilizava
este trabalhador pelo acidente ou doença do trabalho, destacando o descuido
em seu ambiente de trabalho.
A imagem apresenta três trabalhadores que sofreram acidentes de
trabalho com graves lesões: o primeiro (da esquerda para a direita), sem um
braço; o segundo, cego; e o terceiro, sem uma perna. As figuras realçando
lesões graves, como a mutilação de membros e a incapacidade da visão,
inferiam também a redução da força de trabalho, o prejuízo para as empresas,
e para a nação. Logo, esse “descuido”, não envolvia somente a integridade
física do trabalhador, que perdeu algum de seus membros ou tornou-se
incapaz de voltar ao trabalho normalmente, mas também se referia à perda da
força de trabalho. Portanto, nada mais coerente que os investimentos na
educação prevencionista expressassem os mesmos princípios inerentes ao Ato
Inseguro.
A exigência da Portaria n.º 3.237/72 referente à obrigatoriedade dos
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Serviços Especializados em Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho
impactou diretamente na formação de técnicos nas áreas de higiene e
segurança do trabalho, pois tais especialistas não existiam no mercado, ficando
sob direção da Fundacentro a formação desses profissionais.
A educação prevencionista difundida pela Instituição abordava a
concepção dicotômica sobre atos inseguros e condições inseguras, que
quando elevada à categoria de discurso oficial, desvinculava qualquer
responsabilidade do empregador sobre o acidente de trabalho.

Na

década

de 1970 aventaram-se tímidas críticas, inclusive de autores da Fundacentro, ao
uso do conceito Ato Inseguro para a definição e aplicação das políticas na
área.
Autores como René Mendes, diretor do Departamento Técnico da
Fundacentro em 1975, criticava a predominância de “atos inseguros” sobre as
“condições inseguras” postulados por Heinrich (segundo ele estariam presentes
na gênese dos acidentes de trabalho, respectivamente, em 88% e 10% das
ocorrências). Afirmava o autor: “Sobre esse conceito tem-se baseado um
programa de prevenção de acidentes do trabalho”. Infelizmente poucos
notaram, segundo Mendes, um movimento em expansão reagindo contra a
aceitação pacífica dos postulados de Heinrich. Mesmo no Brasil começaram a
surgir lúcidas contribuições científicas reforçando tal reação.164
A inexistência de critérios uniformes na investigação das causas de
acidentes, segundo Mendes, possibilitava o erro na proporção entre atos
inseguros e condições inseguras, além da subjetividade em tal determinação.
Na visão do autor, os conceitos Ato Inseguro e Condição Insegura davam
margem à subjetividades na investigação de acidentes, pois dependiam do
“bom senso” do profissional.165
Após a edição de legislações sobre acidentes de trabalho, ante a
continuidade de altos índices acidentários, as críticas passaram a reputar a
culpa na incompetência de técnicos e em suas formações inadequadas. Assim,
mais uma vez, se isentava de qualquer responsabilidade o empregador ou as
condições de trabalho vigentes nas empresas.

164

MENDES, René. Por onde começar a prevenção de acidente? Boletim Informativo da
Fundacentro, São Paulo, vol. 6, n.º 72, dezembro de 1975, p. 6-7.
165
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A maior frequência de atos inseguros destacados nos relatórios de
acidentes revelavam, segundo Leda Leal Ferreira, menor cuidado e
profundidade do técnico. Por outro lado, quanto melhores os técnicos, maior a
frequência de “condições inseguras” apontadas166. A “solução eficaz” para
amenizar os acidentes de trabalho, seria a formação de profissionais de
qualidade na área de segurança e saúde no trabalho para educar o
trabalhador.
A necessidade de formação de profissionais para atuarem na área,
ampliou, em muito, o campo de atuação da Fundacentro, resultando que, entre
1970 e 1980 este órgão teve seu ponto máximo de relevância, cumprindo seus
objetivos de organização através da formação de pessoal e assessoria técnica
ao governo, conforme discutimos em capítulos anteriores, e sua função social
de servir o empresariado amparado pelo Estado.

3.3 CONTRA ACIDENTES: EDUCAR O TRABALHADOR

A Fundacentro foi responsável pela formação de profissionais integrada
ao programa do governo denominado Programa Nacional de Valorização do
Trabalhador

(PNVT),

vinculado

ao

Primeiro

Plano

Nacional

de

Desenvolvimento (I PND), como já dissemos.
O Decreto n.º 70.861 de 25 de julho de 1972 estabeleceu as prioridades
quanto à política de valorização do trabalhador. Estas prioridades estavam
relacionadas à qualificação do trabalhador (educação contínua e cultural); à
preparação de técnicos em higiene e segurança do trabalho; às campanhas de
prevenção de acidentes do trabalho; à implantação do Sistema Nacional de
Emprego; ao estabelecimento de uma classificação brasileira de ocupações; ao
aprimoramento do servidor público do Ministério do Trabalho e Previdência
Social (MTPS), de suas autarquias e órgãos vinculados; ao desenvolvimento
de um sistema de análise de relação salário/treinamento/emprego.167
Tais prioridades foram coordenadas pelo Ministério do Trabalho e
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MENDES, 1975, p. 6.
Legislação do Programa Nacional de Valorização do Trabalhador. Boletim Informativo da
Fundacentro. São Paulo, vol. 3, n.º 32, ago. 1972, p. 3.
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Previdência Social, que assinou convênios com entidades públicas e privadas
englobando três áreas principais: Prevenção de Acidentes, Formação
Profissional e Justiça do Trabalho168. Convênios foram firmados, por exemplo,
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Movimento
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), o Departamento Nacional de Mão de
Obra (DNMO), a Fundação Legião Brasileira de Assistência, a Fundacentro,
entre outros.
Em relação à prevenção de acidentes, o PNVT, destacava em sua meta
IV, referente à formação de profissionais, parâmetros fixados em
preparar, no período de 1973 – 1974 16.839 profissionais de nível
superior e médio para o controle de segurança e higiene do trabalho;
promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho com a finalidade de divulgar conhecimentos técnicos e
ministrar ensinamentos práticos de prevenção de acidentes,
segurança, higiene e medicina do trabalho.
Sensível ao Plano, a Fundação Centro Nacional de Segurança,
Higiene e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO em colaboração
com o MTPS/DNSHT e o INPS, ministrará cursos de treinamento para
pessoal técnico de nível médio, e, com as Universidades do país,
para a especialização de pessoal de nível superior, em segurança,
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higiene e medicina do trabalho.

Após a implantação da Portaria n.º 3.237/1972, a Fundacentro
direcionou praticamente todas as suas atividades à área educacional: cursos,
congressos (Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho –
CONPAT), audiovisuais, programas de tv e rádio170, confecção de materiais
educativos como cartazes, entre outros, com o objetivo de formar profissionais
da área e de fornecer subsídios para estes profissionais “conscientizarem” o
trabalhador quanto à prevenção de acidentes.
O Ministério do Trabalho outorgou à Fundacentro, “a relevante atribuição
de coordenar a formação do pessoal especializado necessário 171” em
cumprimento à Portaria 3.237/72. Nessa ocasião, a Instituição coordenou a
execução de centenas de cursos na área de segurança do trabalho, formando
desde engenheiros de segurança e médicos do trabalho até técnicos de
segurança, supervisores, enfermeiros, disponibilizando também cursos para
168

Legislação do Programa Nacional de Valorização do Trabalhador. Boletim Informativo da
Fundacentro. São Paulo, vol. 3, n.º 32, ago. 1972, p. 3.
169
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). São Paulo, ano 1, vol. I n.º 1,
jan/fev/mar. 1973, p. 5.
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171
Formação de Pessoal Especializado em Saúde Ocupacional. Boletim Informativo da
Fundacentro, São Paulo, vol. 6, n.º 70, out. 1975, p. 4.
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dirigentes sindicais. Dentre os cursos técnicos e de especialização na área de
saúde e segurança do trabalho, oferecidos pela Fundacentro, é interessante
observar algumas de suas propagandas e planos de aula.
O curso de Psicologia do Trabalho, por exemplo, contava com a
participação dos professores:
Marco A. Salomão (Coordenador-assistente da Direção de Relações
Industriais da Olivetti); Antônio W. Ribeiro (professor de psicologia
industrial da Universidade Católica de São Paulo); Dino G. Bueno
(psicólogo do Serviço Federal de Processamento de Dados); Osmar
de Paula Pinto (encarregado de treinamento do pessoal do Banco
172
Halles de Desenvolvimento S.A).

O “Plano de Unidade” especificava os seguintes assuntos a serem
desenvolvidos: Empresas como Sistema Social; Administração por Objetivo e
Avaliação;

Conflitos

entre

Indivíduo

e

Organização;

Comportamento

Administrativo e Problemas de Liderança. A metodologia baseava-se em aulas
expositivas com “participação ativa e grupos de discussão técnica de
criatividade”.173 O quadro de professores compunha-se por representantes de
empresas, governo e universidades, e o plano do curso priorizava a adaptação
do trabalhador à empresa, pois focava assuntos administrativos e relacionais
entre empregador e empresário.
A seguir, averiguamos uma imagem disponível no Boletim da
Fundacentro sobre os cursos oferecidos pela Fundação. A fotografia retrata
uma das aulas do curso de Psicologia do Trabalho ministrada em 1971.
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Imagem 2 - Curso de Psicologia do Trabalho, realizado em 1971 pelo Serviço de Ensino
da Fundacentro.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, São Paulo, vol. 3, n.º 29, maio 1972, p. 11.

Outro curso que nos chamou atenção foi o de Supervisores de Indústria,
cujo objetivo estava diretamente vinculado à evolução da empresa:
O curso de Prevenção de Acidentes para Supervisores, à disposição
das indústrias (...) tem como fundamento a implantação de um
Programa de Prevenção de Acidentes que contribua para a evolução
social e econômica da empresa, reduzindo seus custos operacionais
e resultando em maior eficiência da produção, ao mesmo tempo em
que concorre para a preservação da saúde e integridade física do
174
trabalhador.

Ou seja, a meta era a redução de custos e o aumento da produção, sendo este
último quesito relacionado à preservação da saúde e da integridade física do
trabalhador, demonstrando novamente o “binômio” da política prevencionista
do governo ditatorial.
O curso técnico de Inspetor de Segurança, por sua vez, tinha como
objetivo
desenvolver nos inspetores de segurança, a mentalidade
prevencionista no cumprimento das políticas, programas e normas de
segurança adotados pela empresa, tornando-os aptos a desenvolver
os conhecimentos necessários para proceder a análises de
acidentes, eliminação de suas causas e utilização dos métodos de
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vol. 3, n.º 29, maio 1972, p. 10.

119
prevenção apropriados

175

.

Outros cursos, como aqueles relacionados à saúde ocupacional, por
exemplo, eram realizados em parceria com universidades, como a Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a Escola Paulista de
Medicina e outras instituições.
A tabela abaixo destaca os cursos de especialização oferecidos pela
Fundacentro em convênio com universidades e instituições técnicas de ensino:

Tabela 5 - Cursos de Especialização (Movimento Geral de janeiro de 1973
a dezembro de 1975)176
ESPECIALIDADE
Medicina do Trabalho
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Supervisor
de
Segurança
do
Trabalho
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho
Enfermeiro do Trabalho
Total Geral

CURSOS
138
132
422

ALUNOS
6.834
6.618
17.236

84
8
784

2.738
363
33.789

Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, São Paulo, vol. 6, n.º 70, out. 1975, p. 5.

Nessa tabela, o curso de Supervisor de Segurança do Trabalho,
destaca-se por conter o maior número de oferecimento e, consequentemente,
de alunos, em detrimento da qualificação de profissões mais práticas voltadas
para o auxílio direto ao trabalhador, como no caso de enfermeiro do trabalho e
de auxiliar de enfermagem do trabalho. Esta classificação evidencia que a
forma de prevenção de acidentes seria, por consequência, a estreita vigilância
de empregadores e responsáveis pela segurança, para que não ocorressem os
“desvios do comportamento seguro”, que tanto vitimavam os trabalhadores177.
Em 1975, o Ministério do Trabalho, em convênio com a Secretaria de
Relações do Trabalho e a DNHST, determinou à Fundacentro a coordenação e
execução de 216 cursos para 6.480 dirigentes sindicais de todo o país. Esses
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cursos visavam
a promoção da integração das entidades representativas de
categorias de trabalhadores urbanos e rurais na Campanha Nacional
de Prevenção de Acidentes do Trabalho, conforme previsto no Plano
de Ação do Ministério do Trabalho e com fundamento na
178
programação setorial constante do II PND.

Coube à Fundacentro realizar cursos de preparação para instrutores,
indicados pelas Delegacias Regionais do Trabalho, que ministraram cursos de
dirigentes sindicais nos estados. Os cursos para dirigentes sindicais eram
fundamentados na necessidade da “prevenção de acidentes do trabalho, com
noções sobre legislação, organização administrativa e técnicas de segurança,
higiene e medicina do trabalho”.179
O número de profissionais especializados em saúde e segurança do
trabalho, segundo Ribeiro e Lacaz, entre 1973 e 1978 é impressionante:
57.273, dos quais 10.717 médicos do trabalho e 11.389 engenheiros em
segurança do trabalho. Estes números indicam que, em seis anos, 12% dos
médicos existentes no país se tornaram “especialistas” em Medicina do
Trabalho180. Os analistas Ribeiro e Lacaz criticam fortemente, em diagnósticos
realizados na década de 1980, a Fundacentro em relação à sua atuação na
área de formação profissional. Segundo os autores, além da Fundação basear
toda a educação prevencionista no modelo hegemônico heinrichiano (Atos
Inseguros), “as pesquisas e os estudos sobre ambiente do trabalho são
praticamente ausentes de suas atividades” e os Congressos Nacionais de
Prevenção de Acidentes do Trabalho (CONPAT), coordenados pela Fundação
“são de caráter nitidamente acadêmico e com invejável estrutura burocrática,
com 750 pessoas convidadas, integrantes de mesas ou com tarefas
administrativas, correspondendo a 25% dos congressistas”.181
A formação de profissionais especializados em saúde e segurança do
trabalho que viabilizavam a implantação deste serviço obrigatório nas
empresas, também foi criticada por Ribeiro e Lacaz, observando a defasagem
desta matéria nos currículos das Escolas de Engenharia, Medicina e
178
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Enfermagem. Para eles, esta deficiência básica somava-se à carência dos
“cursos de especialização” para a “formação desses técnicos patrocinados pela
Fundacentro. Tais cursos têm a duração de poucos meses, ministrados à noite,
com enfoque predominantemente teórico”182. Assim, como ocorria com a
formação de profissionais, percebemos a vigência de fundamentos do Ato
Inseguro em cartazes distribuídos nas fábricas, destinados à prevenção de
acidentes. Observamos, na sequência, alguns cartazes organizados pela
Fundação com enfoque nos acidentes de trabalho.

Imagem 3 – Sua vida é preciosa: evite acidentes.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, 1972.

182

RIBEIRO; LACAZ, 1984, p. 37.
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Imagem 4 – Evite acidentes: o Brasil precisa de você.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, 1975.

Imagem 5 - Cuidado! O Perigolino quer derrubar você.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, 1975.
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Imagem 6 – Cuidado! O Perigolino quer ferir você.
Fonte: Boletim Informativo da Fundacentro, 1975.

Evidenciamos,

nos

cartazes

apresentados,

a

culpabilidade

do

trabalhador pelo acidente de trabalho. Os dois primeiros cartazes (imagens 3 e
4) apresentavam um apelo ao trabalhador, retratando-o como protagonista da
história. O primeiro cartaz ressaltava a importância do trabalhador para a sua
família, o homem como provedor do seu lar. Esse trabalhador precisava evitar
acidentes, pois sua família carecia dele, dependia dele para a sobrevivência. A
intenção do material era impactar o trabalhador: uma menina, ainda criança,
segurando a mão do pai, mutilada, “por ele”, em um acidente de trabalho.
Mesmo mutilado, a menina demonstra amor pelo pai, pois o que importava era
a sua vida: a saúde do trabalhador.
O segundo cartaz, também com um tom apelativo, destacava a
importância desse trabalhador para o país. Novamente crianças são utilizadas
para sensibilizar o trabalhador e simbolizar o crescimento brasileiro: “O Brasil
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precisa de você”, a integridade física do trabalhador era o alvo. O país
precisava do trabalhador inteiro para agregar força de trabalho nas empresas e
desenvolver a nação. Ambos os cartazes tem como início de frase “Evite
acidentes”, demonstrando claramente a culpabilidade do acidentado pelo
acidente de trabalho.
O terceiro e o quarto cartazes (imagens 5 e 6) têm um início de frase
mais brando, camuflado: “Cuidado! O Perigolino quer ferir você” ou “derrubar
você”. A palavra “cuidado” também denota a culpa do trabalhador, na medida
em que tem a função de chamar a atenção desse trabalhador, colocado como
desatento, incapaz de cuidar de si no trabalho e, portanto, passível de sofrer
acidentes.
Ora, quem seria o Perigolino? Se observarmos atentamente as imagens,
perceberemos que o Perigolino é um “diabinho imaginário”. A culpabilização
fica ainda subliminarmente configurada se atentarmos para o fato de que, mais
atrás, ao fundo da fotografia, estavam as botas que, obrigatoriamente o
operário deveria utilizar, sendo fornecidas pela empresa. Portanto, a empresa
estava cumprindo a sua parte, mas o trabalhador não. No quarto cartaz, o
Perigolino aparece tentando ferir o trabalhador, pois este não inseriu o calçado
apropriado (bota) para exercer sua função; logo, o Perigolino era o trabalhador
que não evitava acidentes.
No terceiro cartaz (imagem 5), o Perigolino tentava derrubar o
trabalhador, localizado num local alto e perigoso sem nenhum equipamento de
proteção (cinto de segurança, capacete, luvas). Mais uma vez, denotamos que
a figura ilustrativa de Perigolino remetia ao próprio trabalhador, desatento,
descuidado,

provocador de

acidentes. O

resultado de tal educação

prevencionista foi “testemunhado pela redução acentuada dos acidentes de
trabalho a partir de 1976, segundo pronunciamento da Fundacentro e outros
órgãos oficiais”183, conforme observamos na tabela seguinte:
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Tabela 6 - Número de Acidentes de Trabalho ocorridos no período de 1974
a 1978, em relação ao Número de Segurados
N.º de
Anos

Trabalhadores
Segurados

N.º de Acidentes
Ocorridos

Percentagem

1974

11.537.024

1.796.761

15,57

1975

12.996.796

1.916.187

14,74

1976

14.945.489

1.743.825

11.66

1977

16.589.605

1.614.750

9.73

1978

18.500.000

1.564.380

8.45

Fonte: SAAD, Eduardo Gabriel. Mensagem da Superintendência do Conselho Deliberativo
Fundacentro apud RIBEIRO; LACAZ, 1984, p. 35.

A partir dos dados organizados na tabela, ressaltamos uma pequena
redução no índice de acidentes, comemorado como o resultado da aplicação
de políticas efetuadas no período estudado. Contudo, não houve mudanças
significativas nas condições de trabalho, fossem no ambiente de trabalho, ou
em sua organização. Lembramos que o binômio “integridade física e aumento
da produtividade” persistiu em toda a política ditatorial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando nos propusemos a desenvolver este trabalho, a primeira
intenção foi compreender em que momento uma Instituição de Pesquisa em
Saúde e Segurança do Trabalho, vinculada ao Ministério do Trabalho, teve
relevância para o país.
Estagiei na Fundacentro entre os anos de 1998 e 2000, e neste período
percebi que a Instituição estava “esquecida”, de certa forma, pelo governo na
medida em que alguns projetos que pude acompanhar foram procrastinados e,
até indeferidos, por falta de aprovação ou de verba da hierarquia competente
(Diretoria da Instituição, governo através do Ministério do Trabalho). Então, me
perguntava: “por que há essa falta de interesse de alguns pela Fundação,
sendo que esta ainda é muito procurada, por trabalhadores, advogados,
pesquisadores de diversas áreas para examinar assuntos relativos à
Segurança e Medicina do Trabalho?”. Assim, me perguntei: quando a
Fundacentro teve relevância de fato, para a história do país, já que é uma
instituição do governo para essa área?” Essas indagações sobrevieram quando
estávamos projetando um Centro de Memória para a Instituição e um grupo da
casa, interessado na produção de tal Centro, dizia que era preciso retomar a
importância da Instituição através de sua história e divulgá-la.
Quando o projeto de mestrado foi delineado a partir de uma pesquisa
prévia, percebi que a Fundacentro teve relevância nos primeiros tempos de sua
história. A Instituição fez parte da política oficial da Segurança e Saúde do
Trabalho no Brasil num período de consolidação do governo no controle do
trabalho.
No decorrer da pesquisa, foi possível demonstrar a amplitude e a
complexidade do tema Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil e
constatamos que o estudo sobre a Fundacentro seria o primeiro passo para
examinar

futuramente

outros

aspectos

relevantes

sobre

o

tema,

especificamente entender a função social deste tipo de instituição no mundo
capitalista, em determinados períodos da história.
Este estudo objetivou, assim, distinguir a política oficial da Segurança e
Saúde do Trabalho no Brasil, durante o período militar, especificamente entre
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os anos de 1966 e 1976, a partir da análise da função social da Fundacentro,
instituição de pesquisa em Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, criada
pelo Governo Federal em 1966. Neste estudo, também foi necessário examinar
a correlação de forças entre os grupos sociais envolvidos na constituição da
Fundação, além da atuação efetiva da Instituição na prevenção de acidentes
através da educação prevencionista.
Verificamos que a Fundacentro exerceu papel significativo no cenário
nacional entre os anos 1970 e 1980, quando atuou em duas frentes de
trabalho: exerceu assessoria técnica ao governo brasileiro para a elaboração
de normas técnicas e legislação pertinentes à segurança e a saúde do
trabalho; e coordenou a formação de profissionais especializados na área para
atuarem na prevenção de acidentes diretamente nas empresas.
Tal atuação respaldava-se na legislação acidentária, constituída de
forma tardia, acompanhando de certa forma, o processo de industrialização,
também considerado tardio em relação aos países capitalistas. As leis que
estabeleceram mudanças significativas na questão do acidente (como
indenização, prevenção, etc.) foram criadas nos períodos ditatoriais (1944 –
Estado Novo), 1967 e 1976 (Ditadura Civil Militar). Tais leis, especialmente às
constituídas no período militar serviram ao empresariado na medida em que
visavam prevenir os acidentes para reduzir os custos com indenizações. Partiase do pressuposto que os acidentes eram causados pelo trabalhador e, em
nenhum momento, ventilou-se a possibilidade de ser resultado das condições
vigentes nas fábricas e nas indústrias, naquele momento, em plena
reestruturação modernizadora. Caso tenha sido pensado algo e relação a isso,
não encontramos na documentação analisada, o que pudesse ter sido
proposto.
A instalação de novas tecnologias seguia a passos largos, com a
importação de máquinas mais modernas, mais ágeis, mas desconhecidas para
o trabalhador, obrigado a lidar com ferramentas e maquinários sem possuir
formação adequada para tal. Além disso, os custos da modernização não
permitiam muitas mudanças no chão de fábrica, tendo sido alocados
equipamentos novos, muitas vezes, nos mesmos espaços dos anteriormente
utilizados.
Mas nenhum destes fatores foi aventado pelos gestores do governo ou
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pelo empresariado, para os quais as mudanças nas condições de trabalho, tais
como novas instalações ou aquisição de novos equipamentos de segurança
acarretariam aumento de suas despesas. Assim, não foi por acaso que, os
custos decorrentes dos acidentes foram transferidos para o governo, em forma
de indenizações, através da Previdência Social e suas leis.
Ao invés da interferência nas condições de trabalho, o Estado, por meio
da legislação, colocou especialistas formados pela Fundacentro para atuar nas
empresas, sob o comando dos próprios empresários, encarregados de
promover uma educação prevencionista. Observamos assim, que a atuação
desta entidade expressava a política oficial para a área, vinculada por sua vez,
ao plano econômico do governo ditatorial, que consolidou uma modernização
do capitalismo no país, privilegiando setores hegemônicos que os respaldaram.
A Fundacentro foi criada para dar apoio técnico-científico ao governo na
elaboração de leis e normas técnicas relativas à área e colocar em prática nas
empresas

essa

legislação,

através

da

formação

de

profissionais

especializados. Mas se a segurança e a saúde do trabalho beneficiavam o
empresariado, tanto no processo de acumulação quanto no controle social dos
trabalhadores, a Fundação, como instituição do governo ditatorial serviu a esse
empresariado no seu processo de acumulação e controle. A análise das
publicações da Instituição - Boletim Informativo e Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional -, espelha a lógica da prevenção de acidentes de trabalho
impressa na educação prevencionista e nas normativas sobre o tema.
Esta lógica da prevenção de acidentes se coadunava também com a
Doutrina de Segurança Nacional, implantada pelo governo ditatorial, na medida
em a expressão Segurança e Desenvolvimento, relacionada ao controle social
da classe trabalhadora primava o binômio “integridade física do trabalhador e
aumento da produtividade”.
Este binômio foi constatado ao longo da pesquisa, especificamente nos
discursos de presidentes da república, ministros do trabalho e previdência
social, diretores da Organização Internacional do Trabalho e outros organismos
partícipes da área de Saúde e Segurança do Trabalho editados no citado
Boletim Informativo e na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional.
Embora os discursos oficiais enfatizassem a necessidade de manter a
saúde, o bem estar e a integridade física do trabalhador, na prática tal política e
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as ações que a implantaram revelavam suas contradições. Ao mesmo tempo
em que propagava-se benevolência e solidariedade do governo a este
trabalhador, os tons de ameaça também estavam presentes, principalmente
para informar sobre a importância do trabalhador no desenvolvimento do país,
através do aumento da produtividade.
O binômio norteador de toda a política prevencionista - integridade física
e o aumento da produtividade -, estava ligado mais à proteção ao trabalho que
a proteção ao trabalhador. Para conquistar aumento da produtividade era
necessário reduzir custos, intensificar o ritmo de trabalho e controlar os
conflitos intrínsecos ao capital – trabalho. Assim, a integridade física do
trabalhador estava mais vinculada a mantê-lo “inteiro”, para produzir mais e
mais, do que a preocupação com a vida deste empregado, propriamente dita.
Com tal intuito a educação prevencionista propagada pela Fundacentro
pautou-se em conceitos como Ato Inseguro e Condições Inseguras. As falhas
humanas (Ato Inseguro) eram prevalentes em relação às condições inseguras,
ou seja, o trabalhador era culpado pelo acidente de trabalho no qual ele próprio
era a vítima. Alguns autores como, Herval P. Ribeiro, Amélia Cohn, acreditam
que essa formação da consciência culposa foi disseminada pela Fundacentro
mediante seus cursos e materiais didáticos desenvolvidos para a prevenção de
acidentes, como os cartazes analisados na pesquisa.
A educação do trabalhador, através da conscientização do seu ato
inseguro, foi o ponto central da educação prevencionista. Melhorar as
condições do trabalho não era mais importante do que educar o trabalhador,
“desatento”, “negligente”, “teimoso”, a evitar o acidente, mesmo que este
trabalhador não tivesse equipamento necessário para a sua segurança.
A Fundacentro dava respaldo ao empresariado a fim de colocar em
prática os objetivos já descritos. Na mesma perspectiva, a repressão, base da
Doutrina de Segurança Nacional, integrou a política oficial de segurança e
saúde do trabalho na medida em que controlava este trabalhador através da
educação prevencionista e das leis e normas de segurança. A Fundacentro
teve o seu período de relevância para o país, no momento que colocou em
prática essa política.
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