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RESUMO: 

O texto trata do mapeamento de uma história geo-sócio-política da saúde e de suas implicações na saúde 
do trabalhador percorrendo os passos da criação de uma medicina política em grande escala que articulou nas 
malhas do cotidiano o ajustamento social e cultural, a partir de propostas que engendraram política médica, 
assepsia moral e saúde pública. Nesse caminho enfatiza a sofisticada e complexa bifurcação entre dois movi
mentos de intervenção no corpo do trabalhador: da medicina social enquanto produtora de um corpo economica
mente sadio e normal e de uma psiquiatria médica que normaliza e regula essa normalidade pelo viés da capacidade 
produtiva. 
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The geo-socio-political history of the health and its implications in the worker's health 

ABSTRACT: 

The text treats a geo-socio-political history of the health and its implications in the worker's health it follows 
the steps o f the creation o f a poli ti cal medicine in great scale, that articulated in the meshes o f the dai ly the social 
and cultural adjustment, starting from proposals that generated the medicai politics, the moral asepsis and the 
public health. In this way, it emphasizes the sophisticated and complex bifurcation among two intervention 
movements in the worker's body: of the social medicine while producing a healthy and normal body and of a 
medicai psychiatry that normalizes and regulates that normality for the inclination of the working power. 
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O texto do Fórum Mondial de la Santé- Ethique 
et Santé dans un monde en mutation (1976) - aponta 
para a problematização do ato médico frente às formas 
de produção de bens: globalização e respeito à diversi
dade, fluxos de individualismo e desintegração social, 
hegemonia do pensamento econômico, efeitos violen
tos do desenvolvimento tecnológico, interdependência 
das tecnologias sobre a ciência e do dinheiro sobre as 
tecnologias e políticas de desenvolvimento excludentes 
que minimizam ou ignoram direitos humanos. 

Estas questões reafirmam as posições de 
Canguilhem (1990) e Foucault (1988) de que a maior 
parte dos problemas de saúde extrapola o âmbito da 
medicina biológica. O texto propõe mapear a tecedura 
sofisticada e complexa dos recortes que engendram 
política médica, assepsia moral e saúde pública, na 
construção histórica de uma geografia social e política 
da saúde. 

Partimos seguindo algumas pistas. O Normal e 
o Patológico, de Canguilhem (1986), no que tange à 
explicitação do normal e da norma, o texto da História 
da Loucura, de Foucault (1976), no que diz respeito à 
normatização_ exclusão e seqüestro _ do corpo pela 
psiquiatria e o texto Da polícia médica à medicina so
cial: ensaios da assistência médica de Rosen (1976) so
bre a história das políticas de saúde pública. 

Buscamos marcar, nessa história geo-sócio
política da saúde, as implicações no cotidiano dos 
trabalhadores ressaltando a bifurcação entre dois 
movimentos: da medicina social enquanto produtora 
e mantenedora de um corpo economicamente sadio 
e normal e de uma psiquiatria médica que normatiza 
e regula essa normalidade pelo viés da capacidade 
produtiva. 

MODELOS DE NORMALIZAÇÃO MÉDICA: 
UM ESOUADRINHAMENTO SOCIAL 

Podemos considerar que a história da saúde a 
partir do século XVIII vai marcar a saúde como um re
sultado das negociações econômicas. Assim, a produ
ção de bens visando à concentração de renda irá 
delinear a idéia do custo da utilidade do corpo, ao ga
rantir, não a equidade ou o acesso à saúde, mas a ad
ministração da pobreza por uma política de proteção 
excludente. 

Foucault (1986) distingue três intervenções que 
tecem normas de fiscalização e controle de vida e bem
estar na administração urbana e no trabalho, nesta épo
ca: a medicina de Estado, desenvolvida na Alemanha, 
preocupada com a normalização da formação médica; 
a medicina urbana, ocupada com os ares, as águas e os 

espaços das cidades francesas; e a medicina da força 
de trabalho, iniciada na Inglaterra, para provir e garan
tir saúde aos braços do capitalismo. 

Através do policiamento do corpo da população 
a intervenção política da saúde esquadrinha a geogra
fia do seu olhar. Uma administração que no dizer de 
Rosen (1976) cruza a política com a medicina. A idéia 
de "police" derivada da palavra grega politeia é utiliza
da na intervenção da administração pública que vem a 
ser conhecida como Polizeiwissenschaft e traduzida 
como science of police. Na aliança com a administra
ção da saúde recebeu o nome de Medizinalpolizei ou 
medica/ police. 

Essa idéia de police como polícia médica2 foi 
refinada e institucionalizada para que em seu nome, o 
Estado, como administrador de todas as atividades para 
o bem-estar, passasse a intervir em educação médica, 
supervisão de hospitais, prevenção de epidemias, com
bate ao charlatanismo e esclarecimento das doenças 
ao público. O Estado passou a ser o instrumento e o 
lugar de formação de conhecimentos específicos, para 
a observação da morbidade, o registro das epidemias e 
endemias e, principalmente, para a normalização da 
prática e do saber médico. 

O ato médico, mediado por intervenções políti
cas, volta-se para uma profilaxia social indicadora de 
medidas de normalização sobre os comportamentos. 
Nessa linha, as questões da saúde são mediadas por po
líticas e enquadres sociais do que é saudável ou não. 
Virchow (in Rosen, 1979, p.51 ), por exemplo, declara que 
as doenças epidêmicas são manifestações dos 
desajustamentos sociais e culturais e que para ele, "a 
medicina é uma ciência social; e a política nada mais é 
do que uma medicina em grande escala" 

Essa Política de Saúde tem uma geografia social 
definida e cria uma nova demanda para a medicina: a 
administração da pobreza. Assim, a doença será busca
da nas pessoas nômades das ruas e a assistência ofereci
da aos indigentes, aos desocupados, aos miseráveis. 
Doravante, o planejamento da administração pública da 
saúde terá como rosto os diferentes grupos populacionais 
que desordenadamente são misturados no crescimento 
urbano e mercantil das cidades. Mistura de corpos soci
ais e multiplicidade de tecido urbano que produzidos 
nas fábricas, nas escolas, nas igrejas, nos quartéis, tor
nam imprevisíveis seus desdobramentos. 

Para Foucault foi o medo que criou a vigilância 
dos espaços, diz o autor (1986, p.87): 

Medo da cidade, angústia diante da cidade, 
medo das oficinas e fábricas, do amontoa
mento da população, das epidemias urba
nas, dos cemitérios que se tornam cada vez 
mais numerosos e invadem pouco a pouco 

2Termo empregado pela primeira vez por Wolfgang T. Rau, em 1764. Para Rau, a profissão médica é obrigada a tratar não só o doente, 
mas também, supervisionar a saúde da população. In Rosen, George 1976, p.37. 
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a cidade; medo dos esgotos ( ... ) Esse pâni
co urbano é característico deste cuidado, 
desta inquietude político-sanitária que se 
forma à medida que se desenvolve o teci
do urbano. 

Neste contexto, a higiene irá aparecer como re
ferência para a criação das normas da vida na cidade. 
Rosen indicará que Rouchoux, em 1838, usou o termo 
higiene social pela primeira vez, deixando a higiene 
privada e individual à iniciativa do indivíduo e a públi
ca e social a cargo de uma ação estatal administrativa. 

A idéia do medo da mistura de corpos produz a 
relação de conseqüência entre organismo, meio social e 
meio urbano onde o coletivo passa a ser algo ameaçador 
que precisa ser controlado e disciplinado tanto em esfe
ras macro (o urbano, a rua, o espaço aberto) quanto em 
esferas micro (o trabalho, a família, os grupos restritos). 

Essa medicina social foi introduzida por jules 
Guérin, em 1848. Membro do Movimento Revolucio
nário Francês da Saúde Pública, ressaltava que os mé
dicos deveriam agir para o bem público, agregando a 
um só tempo a polícia médica, a saúde pública e a me
dicina legal. 

Guérin dividiu a medicina social em quatro dis
ciplinas: fisiologia social para tratar dos estudos das 
condições físicas e mentais da população; patologia 
social para tratar os problemas sociais em relação à saú
de e à doença; higiene social para estudar as medidas 
de promoção e prevenção; e terapia social para anali
sar os meios e o tratamento da desintegração social. 

Dessa idéia surge o poder político da medicina 
que consiste em distribuir os indivíduos, individualizá
los, vigiá-los e constatar o estado de saúde de cada 
um, a partir de um registro completo. Desta forma, a 
assepsia médica invadia a vida cotidiana. O Movimen
to Revolucionário, com Guérin (in Rosen, 1976, p.59), 
estaria propondo a idéia de medicina social como or
dem normativa do comportamento, apresentando-a 
como "a chave para os mais importantes assuntos de 
nosso período de regeneração". E, Rosen, estudando 
a noção de "police" da sociedade do século XIX mos
trará que, nesta época, a profissão médica era 
indicada "como o grupo mais apropriado para usar 
este instrumento" (p.60) . 

Rapidamente, essa assepsia disseminará a idéia 
de higienização nos espaços do trabalho. As associa
ções, elaboradas pelos médicos, entre pobreza e do
ença (política da saúde) e, posteriormente, pobreza 
doença, vício e roubo serão logo assimiladas entre 
desemprego e doença (polícia médica) . Apontamos 
nessa história geo-sócio-política da saúde um campo 
de efetivação para a vigilância dos trabalhadores e dos 
seus espaços de trabalho. 

Neste desdobramento, nascia uma nova estraté
gia de saber que insistindo no registro individualizado 

partia para a vigilância da vida pública e, nesta, da vida 
no trabalho. É pertinente e esclarecedora a afirmação 
de Foucault (1986, p.80) de que "o controle da socie
dade começa no corpo". O registro do corpo estaria 
desta forma atravessado por dispositivos de poder que 
descrevem a geografia do acesso à saúde, as formas 
sociais que a dispõe e a política de saber/poder que a 
administra. Se por um lado o desenvolvimento da 
tecnologia pode em princípio aumentar a sobrevida da 
população, por outro, a divulgação das técnicas, dos 
remédios, dos equipamentos extrapolam a instituição 
de uma medicina científica, posto que, se a "salubri
dade e insalubridade são os estados de coisas e do meio 
enquanto afetam a saúde; a higiene pública é o contro
le político-científico deste meio". (Foucault, 1986:93) 

Para Foucault, a fórmula da medicina social in
glesa foi, assim, a que teve futuro, pois possibilitou que a 
atividade de assistência médica ao pobre e o controle de 
saúde da força de trabalho fossem desenvolvidos como 
eixos estratégicos de intervenção para uma política de 
esquadrinhamento geral da saúde pública que propunha 
proteger as classes mais ricas, dos perigos gerais, mas 
também para a pertinência de uma sociedade que evolui 
por um status de produtividade capitalista. 

A preocupação com a saúde dos trabalhadores 
já havia sido evidenciada em registros mais antigos. A 
pesquisa do Dr. Ramazzini, em 1713, alertava o desco
nhecimento dos médicos sobre as relações das condi
ções de trabalho e saúde, dizendo textualmente: "Os 
médicos nada sabem do modo de vida destes trabalha
dores, que estão exaustos e prostrados pelo incessante 
trabalho". Em conclusão propunha a criação de legisla
ções e de atos médicos que entendessem o sofrimento 
e a doença como parte da prática do trabalho e de suas 
exigências de proteção, mostrando uma reivindicação, 
ainda atual, para os trabalhadores, ou seja, trabalhar 
sem correr riscos de acidentes e doenças. Dizia 
Ramazzini (1985, p.33): 

Deve ser confessado que muitos ofícios são 
a causa de graves sofrimentos para aque
les que o praticam [e que] a medicina, 
como a jurisprudência, deveria contribuir 
para o bem-estar dos trabalhadores e ver 
que para isto, tanto quanto o possível, os 
médicos devem exercer suas vocações 
sem prejuízo. 

É citado por Rosen (1976) que o médico Louis 
René Villermé, figura relevante da época, conhecido 
pelos estudos das condições de saúde dos trabalhado
res têxteis, mostrava que a mortalidade na França esta
va ligada às condições de vida das diferentes classes 
sociais, sendo importante a relação entre pobreza e 
doença e a duração das doenças em diferentes idades. 
Assim como, que outros médicos sanitaristas instituíam 
esta mesma relação: o trabalho de Nehemiah Grew, em 
1707, recomendava ao Estado aumento de reforços para 
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manter a saúde e prevenir a doença e o de John Bellers, 
em 1714, sustentava que a doença e a morte prematu
ras eram desperdícios de recursos humanos, propondo 
um centro de ensino, pesquisa e atenção médica para 
os pobres. 

Mas é, no século XIX que a idéia de uma polí
tica nacional para o estudo da saúde no trabalho será 
projetada, na Inglaterra, por William Petty, recomen
dando, além de hospitais de isolamento para doentes 
com peste e maternidade para mães solteiras, os es
tudos de morbidade e mortalidade ocupacional. Desta 
forma, em 1838, Laguerel des Planches estuda sobre 
saturnismo; em 1846, Roussel sobre necrose óssea 
em trabalhadores e D' Arcet, o efeito do fumo sobre 
os trabalhadores que o manipulam. Podemos obser
var a partir dessa História Médica, estudada por Rosen 
(1976), que a medicina tentava dar conta "da neces
sidade do estudo das relações entre estado de saúde 
de uma dada população e suas condições de vida 
que são determinadas pela sua posição social". 
(Rosen, 1976, p.31 ). 

Essa determinação expõe a saúde dos trabalha
dores a uma profilaxia social que efetiva a normaliza
ção das condutas no trabalho. 

MEDICINA PSIQUIÁTRICA: CONTROLE E 
INSTITUIÇÃO DA ANORMALIDADE 

Este momento coincide com o momento em que 
a psiquiatria intervém na sociedade com um projeto de 
higiene para normatizar a conduta regular e normal. 
Propõe, em nome de uma profilaxia social, a medida 
da normalidade pelo eixo da produtividade e este para 
categorizar e hierarquizar a sociedade. 

A proposta de profilaxia social amplia o campo 
de intervenção da medicina, enquanto parte das medi
das preventivas das enfermidades, ao estabelecer a ação 
profilática para a sociedade em geral e, particularmen
te, a partir do final do séc. XIX, para garantir a força de 
trabalho, em função de novas descobertas e do avan
ço tecnológico. Assim, desocupados e incapazes tor
nam-se objetos de estudo para o esquadrinhamento 
de uma população dividida em loucos, normais e 
anormais. Como anormal eram categorizados os 
desviantes em geral. 

No final do século XIX a terapia psiquiátrica é 
disciplinar, e, neste caso, corretiva para as condutas 
tidas como perigosas e anormais para a sociedade. O 
trabalho será, cada vez mais, o indicador para o jul
gamento da normalidade social, sendo assim, a idéia 
de normal passará, necessariamente, pelo discurso 
da produtividade e a de anormalidade, pela consti
tuição de uma personalidade tida como desviante. O 
anormal terá por conceito a expressão das várias fa
ces da degenerescência: dos criminosos, dos subver
sivos, dos indisciplinados. 
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Neste ponto, achamos importante revermos as 
raízes do conceito de normal apresentado por 
Canguilhem (1990) em O Normal e o Patológico. No 
estudo do conceito Canguilhem nos informa que o 
Dictionnaire de médecine de Littré e Robin define-o 
como normalis, de norma, regra. Já o vocabulaire 
technique et critique de la philosophia de La/ande indi
ca-o como o que se conserva num justo meio termo. 
Daí derivam dois sentidos: normal como aquilo que é 
como deve ser, e normal como o que se encontra na 
maior parte dos casos, isto é, constitui a média e é 
mensurável. 

Mas, o autor nos alerta que o termo dá margens 
a equívocos, pois designa, ao mesmo tempo, um fato 
e um valor atribuído ao fato por aquele que fala. Assi
nala que em medicina, pode ser observada uma con
fusão análoga, pois (1990, p.96) "o estado normal 
designa o estado habitual dos órgãos e seu estado ide
al [valorado], já que o restabelecimento desse estado 
habitual é o objeto usual da terapêutica". Sendo as
sim, o valor do normal, não patológico, não seria só 
atribuído ao biológico, mas, ao contrário, a uma rea
ção fundamental. 

Para Canguilhem (1990:96) 

A vida não é indiferente às condições nas 
quais ela é possível, a vida é polaridade ... 
posição inconsciente de valor, a vida é de 
fato uma atividade normativa ... Normativo 
é o que institui as normas. E é nesse senti
do que propomos falar sobre uma 
normatividade biológica. 

Canguilhem (1990, p.1 00) cita Guyenot para ar· 
gumentar essa normatividade: 

"É fato que o organismo goza de um con
junto de propriedades que só pertencem a 
ele, graças as quais ele resiste a causas 
múltiplas de destruição. ( ... ) O organismo 
é um químico incomparável. É o primeiro 
dos médicos." 

Assim, seguindo esta idéia podemos entender que 
as ações que prolongam a vida e as que a diminuem 
dependem do valor dado à vida em uma determinada 
sociedade e esse julgamento indica a sua duração mé
dia que é em certo sentido uma vida socialmente 
normativa. Se o julgamento é dado pela produtividade, a 
saúde terá um referencial econômico e a normalidade 
que lhe é atribuída uma utilidade do custo do corpo. Mas, 
podemos observar, ainda seguindo Canguilhem, que a 
doença não é somente desequilíbrio ou desarmonia, mas 
também, uma forma de busca natural de equilíbrio. 

Na busca desse equilíbrio, podemos apreciar que 
a doença, na relação de trabalho/corpo, joga contra a 
entropia crescente- no que concerne ao desgaste físico 
e emocional -desta forma, podemos arriscar a hipótese 
de uma desaceleração como índice dessa normatividade. uma 



o Verthein 

vermos as 
tado por 
ógico. No 
ma que o 
n define-o 
lcabulaire 
lande indi
eio termo. 
uilo que é 
\contra na 
nédia e é 

á margens 
o, um fato 
fala. Assi
uma con
lo normal 
1stado ide
sse estado 
Sendo as
'o seria só 
1 uma rea-

dições nas 
1/aridade ... 
a vida é de 
Normativo 
1esse senti
lbre uma 

ot para ar-

le um con
~rtencem a 
~a causas 
organismo 
o primeiro 

tender que 
diminuem 
terminada 
ração mé
cialmente 
tividade, a 
rmalidade 
orpo. Mas, 
em, que a 
1onia, mas 
líbrio. 
reciar que 
a contra a 
;aste físico 
a hipótese 
tatividade. 

Marilene Affonso Romualdo Verthein Re~dadePsicologia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Criação de outra norma, ou pensando numa relação de 
forças, uma contra-norma do ritmo, da aceleração e da 
cadência maquinal que são estruturadas as regras do tra
balho e as performances do corpo-trabalho. 

No entanto, temos observado que a criação do 
saber sobre o corpo-trabalho refletiu-se no poder políti
co da produtividade de um trabalho sem poros e para o 
qual a evolução e o progresso estariam referendados pe
las práticas de intervenção que visam manter seus resul
tados de corpo-útil. Campos decisórios sobre a vida e a 
morte, não só biológicos, mas, principalmente, sociais 
fariam proliferar uma geografia de legitimação ou ex
clusão do corpo doente estabelecendo as relações en
tre a patologia, a higiene, a política social e a economia 
asséptica. 

As práticas sanitárias de profilaxia social leva
ram, no Brasil, à elaboração do Regulamento Sanitário 
Federal de 1923 e à Liga Brasileira de Higiene Mental, 
ambos realizados pelos psiquiatras da época. Estes in
cluíam, no âmbito da saúde pública, as questões de hi
giene industrial e profissional no sentido de ordem e 
progresso que foram delineados pela precaução contra 
a presença do perigo genético das raças impuras. Sen
tido de precaução e sentido de prevenção que marca
ram o que é capaz, legítimo e ajustado para compor a 
capacidade de trabalho. 

Na época, a higienização, fundamentada na te
oria da degenerescência psíquica3, marcava no cor
po o destino genético e moral, tomando como alvo 
de assepsia, o que era identificado como conduta 
"anti-social", os corpos que subvertiam a verdade e a 
moral. Os trabalhadores, os mendigos, as prostitutas 
e os alcoólatras eram visualizados e conceituados 
como raças impuras. Em sua pesquisa sobre o hospi
tal juqueri diz Cunha (1986, p.26): "O proletariado 
passa a constituir objeto de uma atenção médica que 
mais e mais explicitamente visa regenerá-lo, curá-lo, 
fortalecê-lo, discipliná-lo, moralizá-lo e adestrá-lo às 
suas funções". 

O estudo classificatório da loucura e da dege
nerescência é redirecionado para o espaço público vi
sando sua assepsia e moralização. O olhar médico 
psiquiátrico investiga traços de loucura e dege
nerescência no rosto urbano, servindo da analogia en
tre indisciplina civil e desvio de comportamentos que 
servem de base para a vigilância de desempregados, 
pobres e ociosos. 

Para melhor delimitarmos a ação psiquiátrica 
na profilaxia social torna-se importante verificarmos 
a prática psiquiátrica e sua construção de normal/ 
anormal. O estudo de Foucault (1978), em História 
da Loucura, nos auxilia neste empreendimento. Ele abor
da tanto do ponto de vista da prática de enclausuramento 

do louco, quanto da relação da teoria da loucura com a 
medicina. Seu objeto- pretendendo dar conta da situa
ção da loucura na modernidade- é a psiquiatria. 

História da Loucura não se limita ao nível do dis
curso. Analisa e privilegia o estudo dos espaços 
institucionais de controle do louco e sua produção de 
saber, assim como as instâncias sociais- família, igreja, 
justiça, medicina- a eles intrinsecamente relacionados. 
Pretende estabelecer as condições históricas de possi
bilidades do louco, no enquadre social. 

Na época Clássica, segundo Foucault, o que con
figura o enclausuramento é a internação em Hospital 
Geral. Não se trata de uma instituição médica, mas de 
uma estrutura semi-jurídica. Entidade assistencial e ad
ministrativa entre a polícia e a justiça como a ordem 
terceira da repressão, onde loucura é tomada como 
desrazão. O que nos remete à idéia de higienização 
urbana tendo como indicador a pobreza. 

O Grande Enclausuramento, internação em Hos
pital Geral, assinala a passagem de uma visão religiosa 
positiva da pobreza- mística e santificada-, para uma 
percepção social negativa - desordem moral e obstá
culo à ordem social- que a condena e exige sua reclu
são. O enclausuramento não tem uma função 
econômica, mas disciplinar, à medida que o trabalho é 
mais uma categoria moral do que uma categoria eco
nômica. É um poder político que laicizando a moral 
(Foucault, 1978, p.66) 

exclui da sociedade aqueles que escapam 
a suas regras, mas, de modo mais funda
mentalmente, cria, produz uma população 
homogênea, de características específicas, 
como resultado dos próprios critérios que 
institui e exerce. 

No Grande Enclausuramento, o critério de re
clusão- sem o fundamento no conhecimento de uma 
natureza patológica específica- não é dado pela me
dicina, mas sim pela ordem da razão, percebida no 
louco como desrazão, isto é, uma desindividualização. 
O louco é percebido como integrado ou dissipado em 
uma população de venéreos, sodomitas, libertinos, 
mágicos e alquimistas. 

A nova realidade institucional do séc. XVIII será 
delineada através da crítica do Grande Enclausuramento. 
De um lado, a crítica interna: os presos convivendo com os 
loucos; os protestos dos internos contra essa assimilação, 
não questionam a relação entre loucura e internamento. 
De outro, uma crítica externa: se no mercantilismo o asilo 
dava conta da exclusão da população ociosa, vagabunda e 
desempregada, no capitalismo a população será ela mes
ma fonte de riqueza. 

3Teoria formulada por Morei, na década de 50 do século passado, para reverter os fundamentos do alienismo clássico ao identificá-lo a 
uma orientação organogenética e assinalá-la em práticas anti-sociais. Cunha, M., 1986, p. 25. 
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A sociedade capitalizando o homem terá como 
imperativo tornar a população força de trabalho pro
dutiva, o que interfere na transformação da política 
assistencial. Não se deve internar os pobres, mas as
sisti-los em liberdade. Aqui, utiliza-se a distinção de 
duas categorias de pobres: pobres válidos e pobres 
doentes. Não mais ausência de razão, mas a loucura 
como fator de alienação na sociedade. Para Foucault: 
(1978, p. 397) 

um muito rudimentar conceito de aliena
ção que permite definir o meio humano 
como a negatividade do homem e nele 
reconhecer o a priori concreto de toda lou
cura possível. [Assim} O homem, na lou
cura, não perde a verdade, mas a sua 
verdade. 

A loucura se interioriza, se psicologiza, torna-se 
antropológica. 

Para Foucault, ocorre um deslocamento insti
tucional: a individualização da loucura vai significar 
a criação de instituições destinadas exclusivamente 
aos loucos, o que se deve a fatores políticos, econô
micos e sociais e, também, mas não somente, médi
cos. Um esquadrinhamento da realidade do louco 
que não coincide com as categorias nosográficas, 
assim, a medicina definirá o louco como doente 
mental. 

Algumas questões atravessam estas transforma
ções: como deve ser organizada essa assistência? Que 
situação ocupa a loucura no âmbito de todas essas 
transformações e quais as suas implicações na saúde 
mental do trabalhador? 

A assistência à loucura adquire um estatuto 
público com seu confinamento em uma instituição 
de reclusão específica: isolamento solitário; incapa
cidade para o trabalho; impossibilidade de assistên
cia em domicílio. Este novo estatuto da loucura 
antecede e prepara a revolução psiquiátrica do séc. 
XIX. A loucura como interioridade psicológica atra
vés de um processo que a medicaliza: o ato de re
clusão tem em si uma significação curativa: a 
instrução sobre o modo de governar e tratar os in
sensatos, de Doublet e Colombier, em 1 785 - pri
meiro se trata, se não funciona se exclui. Ternon, 
mais tarde, associa o internamento à possibilidade 
da eclosão da loucura em sua verdade, dando, as
sim, à reclusão uma virtude terapêutica. 

Chegamos a uma tecedura sofisticada e com
plexa da bifurcação entre os dois movimentos aqui 
referendados: da medicina social enquanto produ
tora e mantenedora de um corpo economicamente 
sadio e normal e de uma psiquiatria médica que 
normaliza e regula essa normalidade pelo viés da 
capacidade produtiva. 

lli Revista de Psicologia, Fortaleza, V.20(2), p. 21·27, jul./dez. 2002 

ACÃO DA PROFILAXIA SOCIAL NAS RELA· 
ÇOES DE TRABALHO 

Essa normalização da sociedade pelo referencial 
da capacidade produtiva tem marcado a prática no mun
do do trabalho. Se por um lado coloca em questão como 
ultrapassar os limites da habilidade para uma 
maximização da ação, por outro faz esbarrar limites di
versos entre a potencialidade de um corpo e a exigên
cia de seu abuso. 

No discurso da Saúde do Trabalhador, em 
contrapartida, o discurso da incapacidade para o traba
lho leva a marcar algumas situações de exclusão: o tra
balhador é considerado responsável pelo processo de 
seu adoecimento no trabalho sendo, muitas vezes, le
vado a lidar com a situação de forma individual e isola
da; a impossibilidade de trabalhar por razões de doença, 
muitas vezes, o coloca em situação de desconforto frente 
aos companheiros de trabalho que o vêem como al
guém que saiu pela vontade de fazê-los trabalhar mais; 
cria uma situação de insegurança em relação a sua per
manência na empresa e o coloca na sociedade como 
alguém que não quer produzir. 

Desta forma, essas imagens de alguém que ado
ece por incapacidade própria (pré-condição para) e 
que não trabalha por vontade (malandragem) vão per
petuando as práticas da produção de uma subjetivida
de excluída do mundo do trabalho, mas que pertence 
a ele pelo desvio e por valorar a identidade de um 
trabalhador higienizado por contraste. 

Nessa via geo-socio-política onde múltiplos di
agnósticos entrecruzam-se nas relações entre saúde e 
trabalho podemos observar que as estratégias para a 
negação do reconhecimento do nexo das doenças do 
trabalho são históricas, assim como da luta dos traba
lhadores para reverter esse quadro. As pesquisas do 
DIESAT (1989), ao descreverem as lutéls de trabalha
dores e sindicatos, tornam-se documentários dos em
bates para o reconhecimento previdenciário das Lesões 
por Esforços Repetitivos, das silicoses, das asbestoses, 
dos benzenismos, das leucopenias, das intoxicação por 
mercúrio e tantas outras. A idéia da degenerescência 
do corpo que adoece marca sua exclusão em um traba
lho que se propõe sem danos em quaisquer dimensões. 
Sem danos físicos, emocionais, econômicos, sociais, 
familiares e produtivos. 

Problematizando essa via de assepsia do corpo 
que adoece no trabalho, a pesquisa sobre as Lesões 
por Esforços Repetitivos (Verthein, 2001 ), na Perícia 
Médica do Instituto Nacional de Seguridade Sociai/RJ, 
mostra que a instituição procura atender ao aumento 
de casos de trabalhadores doentes sem correr o risco 
de arcar com o ônus, enquanto seguradora, dos preju
ízos físicos e mentais de uma economia que explora 
intensamente a mão-de-obra, de um mercado de tra
balho recessivo, de uma gerência ávida por corpos 
docilizados e lucros rápidos. 
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Tal relação mostra a radical separação entre o 
trabalho e o corpo-que-adoece. Esta separação acaba 
encontrando uma ancoragem na idéia de predisposi
ção, posto que, nesse distanciamento do INSS quanto 
ao desenvolvimento das relações de trabalho, sejam elas 
prejudiciais ou não, o processo de adoecimento passa 
a ser encarado como efeito de alterações psicogênicas. 
Os conflitos, reduzidos ao campo psíquico, são trata
dos como a expressão interna das neuroses dos indiví
duos e os trabalhadores são, por este mecanismo, 
produzidos como neuróticos. O foco de análise não é 
mais uma enfermidade produzida no corpo, mas a pró
pria intervenção na trama das emoções. Esta lógica vai 
criticando a abordagem ergonômica e a epidemiológica, 
nos casos das LER, constituindo negações e silêncios e se 
transformando num sistema de crenças que privilegia a 
evidência do referencial psiquiátrico de desajustamento. 

Esse tom pode ser observado, quando os trabalha
dores c0m LER faziam referenda aos colegas de traba
lho e às chefias que os tratavam como "LERdo" e nos 
discursos dos próprios peritos quando diagnosticavam a 
doença como simulação ou somatização de dores. 

Essa ênfase geo-sócio-política da saúde trilhada 
pela policia médica e pelo esquadrinhamento do cam
po mental fundamentado por práticas de moralização, 
exclusão e pré-morbidade precisa ser revista. Tal pro
cedimento propõe que as intervenções possam ultra
passar as relações de trabalho e saúde deste tipo de 
moralidade do sujeito mórbido que, por tanto tempo, 
foi associado ao mal, ao incapaz, ao degenerado, ao 
inútil e possa, ao contrário criar campos de possibilida
des para outras cartografias em saúde do trabalhador. 
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