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Em 2007, Ángel Cárcoba Alonso, sociólogo, sindicalista e ativista político 

espanhol, publicou o livro (disponível na aba de livros de nosso Blog): 

 

Baseados na sistematização proposta no livro, por Ángel Cárcoba, 
apresentamos sinteticamente como os operários italianos criaram um 
método avançado que revolucionou a luta pela saúde no mundo do 
trabalho. De início é fundamental ressaltar que o controle da 
nocividade no trabalho, durante pelo menos dois séculos, foi sempre 
“obra e graça” de profissionais técnicos (médicos, engenheiros, 
higienistas etc.) que, pagos pelo patrão, decidiam que medidas tomar 
para preservar a saúde dos operários. Decidiam “pero no mucho”, 
pois a palavra final era sempre do patrão e de seus gerentes se 
poderiam ou não ser executadas as medidas de proteção e controle 
dos fatores de risco. E não é preciso ser profeta ou vidente para saber 
que o patrão, na avassaladora maioria das vezes, não acatava a 
decisão técnica, por razões óbvias. Segundo o capital, o investimento 
em saúde e segurança no trabalho é despesa (“desnecessária”).  
Essa realidade ainda permanece. Basta ver o anúncio do atual 
governo brasileiro sobre diminuir 90% das Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho. O que os 
operários italianos fizeram na década de 1960 foi, exatamente, 
contrapor-se a esta perversa lógica gerencial do risco à sua saúde.  
O processo iniciou-se ainda nos anos ‘50 quando a CGIL [Confederação 

Geral dos Trabalhadores Italianos] propôs uma estratégia de “retorno à 
fábrica” que previa “negociar todos os aspectos da relação de 
trabalho”. A experiência iniciou na Farmitalia, quando um grupo de 
trabalhadores começou a promover entrevistas e assembleias para 
debater as características do processo produtivo e sua influência 
sobre a saúde. Em 1961 foi estabelecido um Acordo que envolvia 
180.000 trabalhadores. A pauta de reivindicações foi revolucionária 
para a época: substituição de toda substância e processo perigoso por 
outro menos nocivo; medidas de prevenção respeitadas pelo interesse 
da produção; criação de comitê ambiental; rotatividade e pausas nos 
trabalho de risco; direito do sindicato intervir com especialistas 
próprios e externos. Após essa fase, em 1963, o movimento ampliado 
de operários começa a construir uma pauta  que  previa  discutir  os 

 
 

seguintes pontos: seleção de mão de obra, contestando o modelo “de 
tipo veterinário”; eficácia do controle do processo e condições de 
trabalho; controle, na fase de projeto, de segurança de máquinas, 
ferramentas etc.; aprimoramento da legislação; intervenção na 
relação homem-máquina; idoneidade do ambiente de trabalho, 
respeitando as exigências psicossomáticas dos trabalhadores.  
Em 1964 nasce em Turim o primeiro centro de luta contra a 
nocividade no trabalho. Era um coletivo de ensino e pesquisa, 
composto por operários, sindicalistas, estudantes e técnicos.  
Em 1968 é criado o centro de Milão e até 1977 são criados mais 14 
centros. O movimento operário que, em conjunto com técnicos, 
construiu um modelo revolucionário, pode ser resumido em algumas 
de suas propostas, muitas delas realizadas plenamente. Segue uma 
síntese delas. ■ Concepção de organização do trabalho, ressaltando as 
contradições do poder e a legitimidade da autoridade.  
■ Crítica à concepção de neutralidade da ciência e da técnica, 
ressaltando os determinantes sociais na produção do conhecimento. ■  
Protagonismo dos trabalhadores individual e coletivamente (grupos 
homogêneos). ■ Autonomia do conhecimento para a intervenção 
preventiva: “conhecer para intervir, intervir para melhorar”.  
■ Epidemiologia militante. Incorporação do saber e da experiência 
operária. ■ Considerar os danos à saúde en termos de desgaste, mal-
estar, sintomas, doenças e acidentes, contemplados ou não pela 
legislação. ■ Relação dialética, intrínseca, entre o conhecimento 
técnico (acadêmico, científico) do especialista e o conhecimento da 
experiência (empírico, subjetivo) do trabalhador: conhecimento 
“sagrado” + “profano”. Com isso, o consenso entre ambos: 
“validação consensual”. ■ Autonomia operária e validação 
consensual como princípios para não delegar as decisões (“não 
delegação”) a ninguém o controle das condições de trabalho e a defesa 
de sua saúde.  ■ Participação direta de todos os trabalhadores.  
■ Não monetarização da saúde: A SAÚDE NÃO SE VENDE, NEM 
SE DELEGA, SE DEFENDE. ■ Mapa de Riscos como instrumento 
metodológico de análise das condiciones de trabalho.  
■ Princípios metodológicos estruturados em quatro fases: 
conhecimento, programação, intervenção e controle.  
O que foi proposto naqueles anos, com a mobilização de milhões de 
trabalhadores em todo o país, foi o sinal de que é possível uma nova 

ordem no mundo do trabalho. Hoje, o trabalho mudou, o 
trabalhador mudou, o mundo mudou, mas o sinal de que é possível 

mudar o trabalho continua lá, guardado na memória dessa luta. 

Que se mude, então, a forma do sinal.  
Num cenário de injustiças sempre surgirão sinais 

luminosos para clarear o obscurantismo e guiar os 
trabalhadores por novos caminhos. 

■ ■ ■  

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes  
do Fórum Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
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