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A SAÚDE PÚBLICA A SERVIÇO DA RACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO: 
OS PRIMÓRDIOS NO BRASIL DE VARGAS 

 Ivan Ducatti1 

 

RESUMO 

O capitalismo monopolista se implanta no Brasil nos anos 1930. Uma nova estrutura 
para a assimilação de um novo ritmo de trabalho instala-se, com novas técnicas de 
gestão do trabalho. Esse novo modelo necessita de uma classe trabalhadora educada e 
adaptada. A adaptação significa também boas condições físicas. A Saúde Pública terá 
esse papel organizador, para o grande capital.  

PALAVRAS-CHAVE: capitalismo monopolista, trabalho, Saúde Pública, classe 
trabalhadora, irracionalismo filosófico. 

RESÚMEN 

El capitalismo monopolista en Brasil se despliega, en la década de 1930. Un nuevo 
marco para la asimilación de un nuevo modelo de trabajo está instalado, con las nuevas 
técnicas de gestión del trabajo. Este nuevo modelo requiere una clase obrera educada y 
adaptada. La adaptación también significa buena condición física. La salud pública 
organizará ese papel, para el gran capital. 

PALABRAS CLAVE: capitalismo monopolista, trabajo, Salud Pública, clase obrera, 
irracionalismo filosófico. 

 

Introdução 

Para Marx, os seres humanos transformam a natureza e, ao transformá-la, 
transformam a si mesmos. O trabalho, atividade exclusivamente humana, é essa 
atividade transformadora da natureza. E cada época histórica nos ensina como o 
trabalho se organiza. Lukács (1967) destaca que no século XX as velhas tendências 
gnosiológicas têm-se radicalizado, com o domínio do neopositivismo, recusando 
qualquer ontologia por considerá-la não científica. Do ponto de vista filosófico, a ação 
de Marx consistiu “em ter esboçado os lineamentos de uma ontologia histórico-
materialista, superando teórica e praticamente o idealismo lógico-ontológico de Hegel” 
(Lukács, 1967), sendo que todo ser existente é uma parte de um complexo concreto. 
Deduz-se daí que o ser é um processo histórico e suas categorias não são simples 
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enunciados, “mas sim como formas moventes e movidas da própria matéria” (Lukács, 
1967). Não é possível entender a ontologia do ser social se não se compreender que este 
só surge a partir de uma base de um ser orgânico, e que este de um inorgânico. De uma 
forma mais simples de um ser a uma mais complexa, há aquilo que Lukács chama de 
“salto”. Esse novo ser entra em aperfeiçoamento num processo de reprodução orgânica. 
Para que o trabalho surja, enquanto base dinâmico-estruturante de um novo tipo de ser, 
é indispensável um determinado grau de desenvolvimento do processo de reprodução 
orgânica. O trabalho libera os seres humanos da competição biológica com o ambiente 
natural. Não se trata de qualificar o trabalho pela mera fabricação de produtos, mas pelo 
papel da consciência, que é o modo ideal representado pelo trabalhador antes da 
produção em si. Assim, a consciência adquire um papel ativo. A ação do trabalho 
significa uma solução de respostas a um carecimento, que se transforma em perguntas. 
Respostas e perguntas são produtos da consciência que guia a atividade. O trabalho 
surge como forma de satisfazer as necessidades humanas, que se realiza com o apoio de 
mediações que são forças e relações que transformam a natureza. O ser humano, ao 
liberar e dominar tais forças, permite o desenvolvimento de níveis mais altos de suas 
capacidades (como, por exemplo, o trabalho científico). Esse desenvolvimento superior 
permite ao ser humano libertar-se da adaptação passiva ao meio ambiente. O mundo 
circundante ao ser humano é, assim, transformado pelo trabalho, de forma consciente e 
ativa. 

O trabalho é formado por posições teleológicas. Toda práxis social é uma 
decisão entre alternativas, mas a necessidade social se afirma por meio de uma pressão 
sobre os indivíduos, que são impelidos pelas circunstâncias a agirem de um determinado 
modo, inclusive contra suas próprias convicções2. Enfim, o ser humano altera as 
condições sociais. Na natureza inorgânica, as alterações ocorrem sem que haja valor 
implícito nas mudanças. No mundo orgânico, as mudanças significam ontologicamente 
a adaptação ao ambiente, com êxitos ou fracassos. No mundo social, pelo trabalho, o 
produto, propriedade objetiva, pode desempenhar funções sociais, tendo assim um 
valor. Tanto o trabalho como aqueles que o realizam são dirigidos por finalidades 
previamente determinadas. Assim, o ser humano realiza a posição teleológica de forma 
consciente, “mas sem jamais estar em condições de ver todos os condicionamentos da 
própria atividade” (Lukács, 1967: 22). 

Como afirma Marx, e Lukács salienta, as épocas históricas são determinadas não 
pelo que se produz, mas pelo modo como se produz. Assim, com esse postulado basal, o 
materialismo histórico-dialético permite a análise da história. Em relação ao modo de 
produção capitalista, este se organiza em torno da produção. O comércio e a circulação 
de mercadorias são dependentes da produção. A produção ampliou a indústria e esta 
tornou-se sofisticadamente mecanizada. As máquinas (e os robôs aí se incluem) 
determinam o ritmo do trabalhador e não o contrário. O capitalista vai ao mercado para 
adquirir força de trabalho hábil para manejar as máquinas e seguir seu ritmo. O 
trabalhador, cada vez mais especializado e fragmentado em suas funções, não controla o 
                                                
2 É interessante sempre retomar: “Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; 
não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, 
legadas e transmitidas pelo passado” (Marx, 1997: 21) 
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que faz e participa apenas de um momento da produção, dentro de sistemas racionais de 
administração da produção. O controle da produção é mensurado e controlado 
rigorosamente; no início do século XX, o trabalho produtivo passa pelo crivo da 
“administração científica” de Taylor e daqueles que desdobraram seus métodos. Não há 
espaço, nessa nova sociedade industrial, para o artesão, pois a produção é constituída 
em série, por intermédio da maquinofatura. Como afirma Braverman, na maquinofatura, 
estágio moderno da industrialização, o instrumento de trabalho: 

“É retirado das mãos do trabalhador e transferido por um mecanismo acionado 
por energia captada para esse fim que, transmitida à ferramenta, atua sobre o 
material para produzir o resultado desejado; assim, a mudança no modo de 
produção neste caso advém de uma mudança nos instrumentos de trabalho” 
(Braverman, 1997: 148). 

Braverman ainda explica que o trabalhador está reduzido ao nível da maquinaria. 
Mas está redução ocorre também quando este, mesmo não presente a essa maquinaria, 
individualmente é tratado/a como máquina: fenômeno que se refere ao aspecto taylorista 
de produção. A gerência taylorista não está interessada na pessoa do trabalhador, mas 
como ele é utilizado no ambiente de trabalho (escritório, fábrica, armazém, transporte, 
etc.), como passível de base de cálculo matemático para mensurar os seus ritmos de 
movimento e velocidade. O ser humano, nesse caso, é considerado como um 
mecanismo que deve ser adaptado à maquinaria. O trabalhador coletivo possa atuar 
conjuntamente de acordo com os movimentos da máquina, cujas rotações e demandas 
eletromecânicas são muito bem conhecidas pela engenharia. Assim, podemos aferir que, 
com essa organização, o Estado capitalista irá considerar aqueles que não se adaptam ao 
sistema produtivo, que não conseguem ser trabalhadores-máquina, como 
“inaproveitáveis”. É o caso, por exemplo, das populações que o capital outrora 
considerou que deveriam ter sido isoladas (e foram), como os portadores de hanseníase 
(lepra), no Brasil, até a década de 1960 – de forma indiscriminada, abarcando todos os 
doentes, tanto aqueles que se encontravam num grau inicial da doença (podendo se 
restabelecer em casa, como já prenunciava o descobridor do bacilo, Hansen3) e não 
precisavam do isolamento, como os que se encontravam em situação crônica, sobre os 
quais a profilaxia do isolamento fosse um fardo infelizmente necessário a suportar –, e, 
num nível mais geral, todos aqueles que não têm como seguir o ritmo imposto pela 
maquinaria. Então, diante de tais aspectos históricos colocados, cabe-nos salientar a 
economia política como uma importante dimensão teórica, uma vez que nas análises das 
contradições capitalistas, torna-se mais visível os agentes históricos e os lugares que 
ocupam na produção e reprodução do modo capitalista. 

 

                                                
3 As medidas educativas, que incluíam higiene pessoal, separação de talheres, roupas de cama e, se 
possível, um quarto separado para o doente têm por resultado o declínio da hanseníase na Noruega no 
período de 1855-1885. Vale destacar que essas medidas profiláticas foram resultados de “Comitês de 
Saúde” daquele país, mas distorcidas como isolamento compulsório aqui no Brasil. No entanto, tal prática 
não fora suficiente para o tratamento da doença e sua erradicação. 
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Racionalização do trabalho: a experiência brasileira 

Tendo como base o trabalho de Maria Antonieta Antonacci, destaco o papel e a 
função do IDORT (Instituto de Organização Racional do Trabalho), como elemento 
substancial para as alterações nas relações do mundo do trabalho em São Paulo, fato 
particular que implicará também mudanças, no plano geral, na vida social, o que inclui 
as instâncias da educação, cultura e saúde – esta última imprescindível a esta análise. O 
IDORT nasce em São Paulo, em 1931, como organismo técnico-científico para 
administrar o processo de trabalho industrial. A idéia central era de difundir os 
princípios tayloristas de administração produtiva. Mas até a sua criação, há antecedentes 
que permitem pensar a necessidade de fazer surgir aquele instituto. Nesse sentido, 
podemos destacar a figura de Roberto Simonsen, cujo pensamento sobre o mundo do 
trabalho incluía questões como autoridade, disciplina e vigilância a cargo dos patrões, 
mestres e contramestres. Para Simonsen, a gestão do trabalho deveria implantar, no chão 
da fábrica, não mais uma disciplina militar, mas científica, tendo o pensamento 
positivista como base. Ao lançar-se mão do termo “científico” para o mundo do 
trabalho, busca-se, com tal premissa, implantar a idéia da neutralidade racional, que 
eliminaria as idiossincrasias e as vicissitudes humanas que, por ventura, poderiam tornar 
óbices para o desenvolvimento da produção capitalista. Mas o que é o racionalismo? O 
positivismo seria uma ciência realmente racional a ponto de permitir, a partir de seus 
pressupostos metodológicos, organizar o mundo do trabalho ou qualquer outra instância 
da vida social? Do ponto de vista do materialismo histórico, interessa-me destacar o que 
o pensador marxista Michel Löwy (1989) diz: 

“(...) A partir do século XIX, cada vez mais o racionalismo é utilizado para 
legitimar a racionalidade do sistema burguês. Não é que o racionalismo esteja 
errado, ele está servindo de instrumento de legitimação da sociedade existente, 
como racional. O que o marxismo faz não é negar o racionalismo, mas retomar o 
método racionalista utilizando-o contra o positivismo e contra a ideologia 
burguesa, no sentido de mostrar que não há nada de irracional na ordem 
estabelecida, que essa ordem é, ela mesma, irracional, e que uma ordem racional 
implica a planificação racional da vida econômica e social. O racionalismo é, 
então, um instrumento na luta das idéias, na luta científico-teórica, é utilizado 
por todos os campos, não propriedade ou monopólio de nenhuma corrente” 
(Löwy, 1989: 63-64). 

Na realidade, o que se pode constatar, segundo Antonacci, é que a criação do 
IDORT será fundamental para que novas estruturas e relações de poder surjam para 
quebrar a autonomia dos trabalhadores, pois isso significou enfrentar as visões de 
mundo dos trabalhadores, bem como suas práticas sociais em todas as instâncias sociais. 
A questão é que o cientificismo do IDORT se dará por intermédio de uma atuação, 
aparentemente, simpática à classe operária, pois seu trajeto será o da educação. Mas a 
luta de classes não deixará de existir apesar de aparente calma e organização, pois 
quebrar a autonomia dos trabalhadores significava quebrar a organização dos mesmos. 
Desde a proclamação da República até o golpe militar de 1964, os trabalhadores 
brasileiros passaram por nove grandes períodos de movimento organizado e sindical. De 
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1919 a 1930, com a homologação do Tratado de Versalhes, o governo brasileiro se 
obriga a regular as condições de trabalho; ato que resultou da luta dos trabalhadores, o 
que proporcionou a incisão política dos trabalhadores, seus direitos e melhoria nas 
condições classistas. E não é à toa que, com o fortalecimento da presença dos 
trabalhadores no cenário político, o Estado burguês de Vargas implementará práticas 
intervencionistas sobre a vida dos trabalhadores, que Iyda (1993: 69), ao analisar a 
saúde coletiva no Brasil durante a República, chamará de “necessidade de sedimentação 
de uma hegemonia burguesa de cunho urbano-industrial”. O IDORT, portanto, é fruto 
particular desse ideário hegemônico do Estado burguês brasileiro. 

Nessa nova faceta da luta de classes, em que o cientificismo era o elemento 
fundamental para contrapor-se à organização dos trabalhadores, Antonacci chama a 
atenção para o fato de que, com a criação do IDORT, os métodos científicos 
significavam medidas contra a posição dos trabalhadores que lutavam por melhores 
condições de trabalho e de vida. O taylorismo estava sendo implantado no Brasil nos 
anos 1930, e o mesmo apresentava-se como uma alternativa ao conflito fabril, tendo a 
ciência como árbitro das relações trabalhistas. A ciência era tomada como uma forma de 
autoridade imparcial, competente e objetiva; o novo tipo de autoridade era, então, a 
neutralidade científica, que deveria tomar lugar do autoritarismo patronal. Mas o capital 
é, antes, uma relação social. E a nova forma de gestão do capital, o taylorismo, não 
poderia ser concebida de maneira díspar, caso contrário negaria o caráter do próprio 
capital, que perpassa os muros da fábrica, que impõe ritmos à vida social. Daí, a criação 
do IDORT significava, também, a disciplina social, em várias esferas: educação, saúde 
coletiva, habitação, higiene e assistência social.  

Esse conjunto de controle social tinha como objetivo, para além do chão da 
fábrica, o controle e ajustamento da força de trabalho, e, para tal, a segregação de 
“inaproveitáveis” (elementos humanos que não se enquadrariam às novas normas de 
padrões de produção) seria fator inevitável. Afinal era necessário que se ajustassem os 
trabalhadores aos ritmos das máquinas, num processo de sujeição em que o corpo e a 
mente estariam devidamente envolvidos. Esse programa de melhor aproveitamento da 
força de trabalho é datado. Em 1923, o Liceu de Artes e Ofícios cria o curso de 
Mecânica Prática, com assessoria de médicos e higienistas, dando “início à introdução 
de métodos de seleção psicofisiológicos no treinamento profissional” (Antonacci, 1993: 
64). É interessante notar que as ciências de gerenciamento do capital, no século XX, 
também reproduzem, ao adaptar o ser humano à máquina, mecanismos de controle dos 
trabalhadores semelhantes àqueles devidamente criticados por Marx, ainda no século 
XIX, como podemos observar n’O Capital (1989), quando ele discute a maquinaria e a 
indústria moderna. Marx diz que o capitalista deve garantir a normalidade dos fatores 
materiais do trabalho para que se possa garantir o tempo socialmente necessário para a 
produção. O capitalista ficará atento para que o trabalhador garanta habilidade, destreza 
e rapidez na especialidade em que se aplica sua força de trabalho.  

Além de combater o trabalho organizado dos próprios trabalhadores, cabia ao 
IDORT, com sua administração científica, substituir o saber-fazer da classe operária. 
Como isso, a produção passaria a ser totalmente controlada pela classe patronal.  
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Enfatizamos que essa nova mentalidade organizacional do mundo do trabalho 
extrapolava os muros das fábricas. A ideologia das classes dominantes se propaga por 
todas as instituições. A garantia do controle institucional torna-se uma grande 
oportunidade de adestramento dos seres humanos à lógica do mundo do trabalho 
alienado. Na instituição educação, instância particular da vida social, a racionalidade 
escolar ao mundo do trabalho fora a proposta dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. 
O IDORT hasteava a bandeira dos valores da ordem, do progresso e do amor à pátria, 
que na realidade eram os interesses patronais subsumidos na ideologia do progresso do 
capital.  

O IDORT era um instituto por meio do qual o taylorismo/ fordismo foram 
divulgados. Tais pensamentos se implantam em São Paulo na década de 1920, 
proporcionando o aumento da produtividade, principalmente entre 1920 e 28. Assim, as 
idéias de Taylor e Ford ganhavam espaço nessa década com a presença de especialistas. 
Antonacci cita o exemplo de Léon Walther, especialista suíço em psicologia industrial, 
contratado pela Associação Comercial de São Paulo para realizar conferências. Sua 
presença atrai técnicos e empresários para a questão da administração científica. 

Mas o IDORT não fora a única instituição que surgia como necessidade do e 
para o capital. FIESP, Escola Livre de Sociologia e Política, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas, Universidade de São Paulo são exemplos de novos organismos sociais da 
burguesia industrial, expressando as novas formas de organização e reordenação da 
sociedade brasileira. 

Outro importante constitutivo do quadro de exclusão refere-se ao receio de um 
contato desregulado, entre pobres e ricos, em uma urbanização crescente, que o 
desenvolvimento da industrialização provocava. Para Telarolli Jr (1996), ao analisar a 
formação do serviço de saúde pública no Brasil, o caos sanitário e a proximidade dentro 
do espaço urbano entre as classes sociais aumentavam a tensão social4. A propagação de 
doenças fora motivo para o Estado criar medidas de controle sobre o espaço urbano. 
Segundo esse autor: 

“É pelas relações sociais, pelo processo e pela divisão social do trabalho que se 
 constrói o objeto da Saúde Pública, encoberto, ideologicamente, pelas inúmeras 
 designações como: coletividade, indigência, carência, ou seja, um grupo de 
indivíduos que, aparentemente, não possuem, ou aos quais falta, algum atributo 
necessário àquilo que a sociedade considera fundamental à integração social” 
(Telarolli, 1996: 20).  

                                                
4 Ao afirmar que proximidade das classes causava tensões sociais, Telarolli Jr não vai além de uma 
simples aparência fenomênica, sem explicá-la. Ele não afirma, por exemplo, quais exatamente eram essas 
tensões. Para um aprofundamento desse tema, indico a leitura de A Evolução do Capitalismo, de Maurice 
Dobb. 
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Do ponto de vista bacteriológico, também informa Camargo sobre urbanização e 
contágio: 

“A urbe favorecia a possibilidade de multiplicação da doença, à medida em que 
 propiciava maior interação entre o homem e os agentes patogênicos e seus 
vetores. Neste sentido, como antídoto, tornava-se necessário o surgimento de 
instituições que investigassem estas correlações” (Camargo, 1992: 95).   

Da perspectiva do trabalho, é mister destacar que as más condições de vida e de 
saúde reduziam significativamente a produtividade do trabalho. Dallari (1988: 329) é 
enfática ao afirmar que o empresariado precisava manter seus operários saudáveis para 
que não houvesse interrupção na linha de montagem.  

Pode-se afirmar que a influência econômica sobre as bases biopsicossociais de 
uma sociedade seja uma visão determinista de explanação científica. No entanto, as 
elites econômicas jamais olvidaram que a educação para o trabalho – dentro do domínio 
do capital, é óbvio – deveria ser elemento de formação da população a ser explorada. 
No Manifesto da Associação Industrial, de 1881, apresentado por Reynaldo Xavier 
Carneiro Pessoa (1977), “visava dar um novo alento à indústria” (Pessoa, 1977: 92), 
que, frágil, encontrava-se na berlinda do livre cambismo, encontramos as seguintes 
afirmações: 

“[Sobre a Inglaterra] Aquela nação, depois de avigorada em um regime quase 
proibitivo por séculos, que possui uma população educada na escola da 
industria altamente protegida e fora de concurso, é hoje a grande pregoeira 
do livre cambio. Por isso considera-se lá atrasados em civilização os Estados 
Unidos da América do Norte que firmam sua riqueza no regime protetor, 
trilhando o caminho antigo da metrópole e por isso atraindo para seu seio e 
assimilando uma perene imigração de operários e pequenos capitalistas” 
(Pessoa, 1977: 95) (grifo nosso). 

Receita o Manifesto para superar a condição de país exclusivamente agrícola e 
produtor de matérias primas e transformar-se em uma nação manufaturadora e obter 
independência política, com claro aval do Estado: 

“Nos países novos não pode medrar a industria sem alento dos altos poderes do 
Estado. Todos os governos civilizados começaram assim, favorecendo o 
desenvolvimento do órgão industrial, cujos elementos as grandes cidades 
principalmente encerrarão em seu seio. A moralizarão das classes pobres pelo 
trabalho é, quando mais não seja, uma questão de alta policia” (Pessoa, 
1977: 96) (grifo nosso). 

A educação para o trabalho, no modo de produção capitalista, é a educação para 
a adestração do trabalhador à máquina, ao ritmo que ela irá impor. Marx (1989), quando 
de suas análises n’O Capital sobre a maquinaria e a indústria moderna, cabe ao 
trabalhador vigiar, controlar e corrigir possíveis erros das máquinas, uma vez que o 
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motor adquire forma independente dos limites da força humana. Trata-se de um 
mecanismo que exige concentração e atenção aos ritmos das máquinas. Com a 
maquinaria, prolongou-se a jornada de trabalho do trabalhador social e o trabalho 
passou a ser intensificado. A base técnica da indústria moderna é revolucionária, 
enquanto os modos anteriores de produção eram essencialmente conservadores. O modo 
de produção capitalista revoluciona constantemente a divisão social do trabalho dentro 
da sociedade, lançando massas de capital e de trabalhadores de um ramo a outro. A 
indústria moderna cria, com o papel decisivo que reserva às mulheres, adolescentes e 
crianças5 nos processos de produção socialmente organizados e fora da esfera familiar, o 
novo fundamento econômico para uma forma superior da família e das relações entre os 
sexos. O modo de produção capitalista revolucionou as relações sociais. Porém Marx 
(1989a) insiste, na análise da acumulação primitiva, que o trabalhador tende a se educar 
ao capital: 

“Não basta que haja, de um lado, condições de trabalho sob a forma de capital, e, 
de outro, seres humanos que nada têm para vender além de sua força de trabalho. 
Tampouco basta forçá-los a se venderem livremente. Ao progredir a produção 
capitalista, desenvolve-se uma classe trabalhadora que por educação, tradição e 
costume aceita as exigências daquele modo de produção como leis naturais e 
evidentes” (Marx, 1989:  854) (grifo nosso). 

Observamos, então, que o capital exige uma massa de trabalhadores educados 
para trabalharem ao ritmo das máquinas, cuja precisão, força e velocidade exigem 
destrezas que só a indústria moderna pôde desenvolver. Não se trata mais de uma 
questão de força humana para a produção, mas o controle das máquinas. O capital pôde, 
assim, empregar mulheres, crianças e jovens para a produção, alterando a configuração 
das relações familiares e, por consequência, das relações sociais. A produção, dentro da 
indústria moderna, aumentou significativamente. A necessidade de controle e 
organização da produção exigiu uma administração científica, tarefa desenvolvida por 
Taylor e seguidores. Mas se o trabalhador deve estar educado para o ritmo e destreza da 
industrialização moderna, isso pressupõe que pessoas com deficiências e debilidades 
físicas não estariam aptas para o trabalho na indústria moderna, que surgia com certo 
vigor, rompendo com o limite monopolista do café.  

 

Um panorama da Saúde Pública no Brasil 

No Brasil, os estudos de doenças tropicais se deram, de forma sistemática, a 
partir do final do século XIX e início do XX, pois ocorria um crescimento exponencial, 
urbe6 e população, que demandava novas estruturas sociais e organizacionais. Porém 

                                                
5 Embora haja esforço de erradicar o trabalho infantil em campanhas recentes, Marx escrevia no séc. XIX, 
que via o uso de força de trabalho de crianças e adolescentes como fator educativo. 
6 “A urbe favorecia a possibilidade de multiplicação da doença, na medida em que propiciava maior 
interação entre o homem e os agentes patogênicos e seus vetores. Neste sentido, como antídoto, tornava-
se necessário o surgimento de instituições que investigassem estas correlações” (Camargo, 1992: 95). 
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com limitados avanços, como o sanitarista Oswaldo Cruz reconhecia, em 1907, em 
relatório apresentado ao então ministro da Justiça e Negócios Interiores, Augusto 
Tavares de Lyra, sobre a remodelação de cortiços no Rio de Janeiro: 

 

“Infelizmente, nem toda a classe proletária tem podido gozar da totalidade dos 
benefícios que tem colhido a população do Rio, em matéria sanitária. A classe 
mais desfavorecida da sorte vive em barracões e casebres acumuladas pelos 
morros e colinas, e ai vegeta, quase que ao desamparo, sem água, sem esgoto, 
sem teto, e, portanto, sem higiene. (...) A ausência de numero suficiente de 
“casas para operários” tem sido o grande escolho que tem encontrado a Diretoria 
de Saúde para levar a esses pontos as medidas de saneamento, única a eles 
aplicáveis: a demolição em massa de tais pardieiros” (1908) (grifo nosso). 

No campo da Saúde Pública, foi criado, em São Paulo, em 1875 o Hospital do 
Isolamento da Capital, hoje o Hospital Emílio Ribas, como uma instituição sanitária, 
cuja “necessidade fazia-se não apenas para a assistência médica aos enfermos, mas 
também para a proteção das pessoas sadias, através da realização de quarentenas 
preventivas e do isolamento de indivíduos portadores de moléstias contagiosas” 
(Antunes, 1992: 23). Devemos citar também a criação do Instituto Butantan (1901) e o 
Instituto de Higiene (1918), ambos em São Paulo, e Manguinhos (1900), no Rio de 
Janeiro, que nos dão a dimensão do desenvolvimento da saúde pública. Manguinhos foi 
identificado como o lugar, por excelência, do trabalho científico, constituindo “um dos 
trunfos da ideologia do progresso e da civilização, ao lado de monumentos e avenidas 
da capital cosmopolita que emergia dos escombros da cidade colonial” 7 (Benchimol, 
1990). 

Em 1892, surge o Laboratório de Bacteriologia do Estado, que no ano seguinte 
passou a se chamar Instituto Bacteriológico, sob direção de Adolpho Lutz. Ali foram 
desenvolvidos estudos sobre a malária, a lepra, a febre tifóide e a febre amarela, entre 
outras epidemias. Em 1897, Vital Brazil ingressa ao Instituto, como médico ajudante, 
trazendo o ofidismo, conhecimento adquirido no Instituto Pasteur de Paris. Isso serviu 
como atuação sanitária (4.800 vítimas fatais a cada ano, segundo Antunes [1992]), uma 
vez que o Brasil era essencialmente agrário. Anos depois (1900), Vital Brazil continuará 
suas pesquisas do soro antiofídico no Instituto Butantan. Ainda no Instituto 
Bacteriológico, Vital Brazil trouxe grande contribuição para o combate da febre amarela 
(Antunes, 1992). 

Camargo (1992), ao estudar a história do Instituo Bacteriológico – atual Instituto 
Adolpho Lutz –, informa que a Secretaria do Interior que subordinava o Serviço 
Sanitário reorganizou-se em 1925, cujos reflexos também se deram naquele Serviço. 

                                                
7 Benchimol refere-se à reforma urbana no Rio de Janeiro de Pereira Passos (primeira década do século 
XX). Trata-se de uma intervenção higienista, elitista e antidemocrática, cujo projeto é manter os pobres (a 
classe trabalhadora) o mais distante possível do centro da cidade, onde morava a elite da então capital 
federal. 
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Até aquela data, o Serviço Sanitário, que englobava vários laboratórios (de vacina, de 
análises clínicas, farmacêutico e bacteriológico) de saúde pública em torno de uma 
diretoria de higiene, tinha amplos poderes de polícia sanitária. Com as mudanças de 
1925, houve uma valorização do controle epidemiológico em detrimento da máquina 
burocrática. No entanto, essas mudanças não foram seguidas pelas administrações 
seguintes. Ela avalia a história do Instituto Bacteriológico até 1934 e extrai um dado que 
consideramos importante. Em 1913, o Instituto contratou um professor alemão da 
Universidade de Berlim, Martin Ficker, com o intuito de formar pessoal qualificado e 
ministrar cursos práticos de bacteriologia. Tal professor sempre alertou para a 
necessidade de pessoas qualificadas, além de local e equipamentos qualificados 
(Camargo, 1992: 96). Até 1934, a mesma autora informa que, também de acordo com 
um relatório do mesmo médico alemão, o Estado, via Serviço Sanitário, fora incapaz de 
ultrapassar as primeiras fases de descobertas científicas.  

O Estado brasileiro não teria ido além de organizar-se para o combate de 
epidemias em momentos críticos e apresentando assim uma política imediatista. Houve, 
sim, uma ausência de projetos definidos para a valorização da pesquisa. Importante 
também frisar que os recursos financeiros para a saúde pública eram propriedade de 
deputados estaduais, o que prejudicava uma ação na saúde pública mais efetiva. 

Mas o renomado cientista brasileiro, Carlos Chagas (1921), em conferência 
sobre serviço sanitário brasileiro, não era muito dado à participação estatal nas 
campanhas sanitárias, frisava que ao capital (“iniciativa privada”) compeliria essa 
cruzada, operando em semelhantes campanhas. Para ele, era insensato ao Estado 
assumir as responsabilidades no campo da saúde pública, pois isso causaria prejuízos de 
outros serviços também indispensáveis. O problema é que o renomado cientista não cita 
quais são esses outros serviços. Chagas ainda argumenta que, mesmo que o Estado, por 
meio do Tesouro Nacional, tivesse capacidade suficiente para erradicar as doenças em 
campanhas, este jamais poderia atingir os múltiplos aspectos do problema, uma vez que 
a vida social diz respeito a sentimentos afetivos. E sentimentos afetivos devem ser 
tocados pela “bondade dos corações, a piedade e o altruísmo das almas bem formadas”, 
“numa cruzada de amor e de solidariedade humana” da cooperação privada (Chagas, 
1921: 18). Parágrafos antes, Chagas já elogiava o papel da “Rockefeller Foundation” 
(Fundação Rockefeller), pois era possuidora “de um altruísmo nobilitante”, era “um 
belo exemplo de amor e de confraternização universal” (Chagas, 1921: 14). 

Em suma, na medida em que o Estado brasileiro, na Era Vargas, promove o 
capitalismo nacional, ele o faz num momento de ascensão de ideologias totalitárias e 
fascistas, momento em que o pensamento irracionalista burguês está em auge. O 
pensamento científico que a burguesia persegue corresponde à busca da legitimação do 
totalitarismo econômico, que teve como expoente no nazi-fascismo, que, por sua vez, 
teve suas versões, em diferentes graus, na América Latina, sendo Vargas um de seus 
epítetos. O irracionalismo, cujas fontes teóricas remontam do século XIX, jamais 
alcançou tamanha dimensão como no século XX, pois tratava-se de uma luta acirrada do 
grande capital contra a organização dos trabalhadores que ganhavam terreno a partir das 
revoluções socialistas. O irracionalismo abarcou teses racistas e discriminatórias, em 
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que vigorava a supremacia do ser humano ariano, a busca do super-homem. A 
intelligentsia fora altamente influenciada por tal processo ideológico. E essa mesma 
intelligentsia esteve à frente de cargos públicos e de comando, teve uma base material 
para poder se apoiar, base esta que era fundamental ser por ela ocupada, pois era esse 
estrato da burguesia que poderia legitimar, no nível considerado científico, as ações do 
grande capital.  

 

O Estado, gestor do capitalismo monopolista 

O Estado atual, no mundo Ocidental, cujas origens podem ser remetidas à 
formação da história da Grécia, em seu período clássico, responde aos interesses da 
classe dominante. Ao longo da história da classe trabalhadora na Europa Ocidental, esta 
empreendeu várias lutas contra as classes dominantes, ora progressistas ou 
revolucionárias, provocando tensão sobre o Estado por respostas pontuais às suas 
próprias demandas. No entanto, a classe trabalhadora se desponta em suas lutas e 
reivindicações, de forma contundente, pela participação política mais efetiva, somente 
no século XIX, a partir do momento em que o modo de produção capitalista se 
configura pela industrialização da maquinaria moderna, na Europa, sendo o ano de 
1848, emblemático. A classe trabalhadora agora é o espectro que ronda a Europa. 

O aparelho estatal garante os privilégios das classes dominantes. No modo de 
produção feudal, por exemplo, os senhores feudais – nobres e monárquicos – procuram 
garantir um tipo de administração estatal, o senhorio, com amparo legal da força 
(quando o ideológico não se encontra suficientemente forte), que não coloque em risco 
os privilégios tanto da nobreza como da forma monárquica de regime, num progressivo 
esforço de manter e naturalizar os privilégios de uma classe (por sinal, a garantia pela 
força não é exclusividade desse modo de produção, mas de todos organizados sob a 
forma de exploração do trabalho). No feudalismo, os trabalhadores percebem que o 
domínio do senhorio é um destino a ser cumprido, um fardo quase que inexorável. No 
modo de produção feudal, os trabalhadores sabem quem são seus exploradores, mas, em 
geral, estão subsumidos ao peso da ideologia ou são diretamente coibidos pela força 
física: isso tende a ocorrer quando a carga do trabalho torna-se insuportavelmente 
grande. No feudalismo, o senhorio é o Estado. 

No modo de produção capitalista, a burguesia, outrora revolucionária, por 
derrubar as ordens feudais e, por isso, afirmando-se portadora de valores universais para 
a humanidade, dominou econômica e politicamente o cenário das decisões globais, a 
partir da virado do século XVIII e XIX. A partir do momento em que esta tem de 
enfrentar a classe trabalhadora, que se reconhecia como classe e sujeito histórico, torna-
se conservadora e posteriormente reacionária. Seus valores filosóficos já não são mais 
revolucionários, atendem, outrossim, à manutenção do seu poder político, em nome de 
um pretenso interesse universal, mas que, na realidade, apenas servem a seus interesses 
e privilégios. Como analisamos, a burguesia não poderá revelar sua real condição de 
classe reacionária e contraditória, pois isso seria armar a classe trabalhadora, que se 
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encontra em ascensão, e, consequentemente, possibilitar o caminho revolucionário de 
sua autonomia. O Estado tem papel fundamental: como agente opressor, garante a 
exploração do capital. Ao longo de um processo que toma várias décadas, o capitalismo, 
de concorrencial, passa a monopolista. No monopolismo, por intermédio do aparelho 
ideológico de Estado, o capital garante a manutenção e a reprodução da força de 
trabalho. O Estado, que no momento concorrencial, atuava basicamente como aparelho 
repressor policial, no capitalismo monopolista torna-se agente do capital. 
Ideologicamente, a imagem do Estado é de conciliador de classes, de uma instituição 
que paira por cima de todas as camadas sociais. 

A história mostra, assim, que a formação do Estado é anterior à da formação do 
capitalismo. No entanto, no momento atual do capitalismo monopolista, o Estado não é 
mero guardião do capital: a administração estatal e os seus aparelhos ideológicos 
passam a atuar dentro da lógica da dinâmica do movimento do capital. O movimento do 
capital passa a ser o modelo de formação do ser humano, o qual passa a incorporar 
subjetivamente os ritmos ditados pelo capital nas variadas formas que se apresentam no 
mundo social.  

Sabemos a exploração da força de trabalho constitui-se em condição sine qua 
non da existência do capital. O capitalista compra a força de trabalho no mercado. Essa 
força de trabalho deve estar habilitada para a produção. Não é a máquina que se adapta 
ao ser humano, mas o contrário. Nesse sentido, os seres humanos devem estar dotados, 
física e moralmente, de capacidade para operar dentro do ritmo que o capital exige. 
Estes  ritmos são naturalizados na vida cotidiana, por ação das instituições e do aparelho 
estatal que ordena e disciplina a vida das pessoas. O corpo humano deve ter a destreza 
necessária para operar em ambientes multifuncionais, que o monopólio, ao longo de 
décadas soube implementar. Enfim, a força de trabalho deve estar garantida no mercado 
e o Estado trata de garanti-la. 

O Estado moderno é percebido e reconhecido pelas mediações de seu 
funcionamento, que se refletem nas instituições que o fazem funcionar e estão atreladas 
ao ritmo do capital. Essas instituições são órgãos de governo, diretas ou indiretas. 
Constituem aparelhos de força e ideológicos do Estado. Entre os aparelhos diretos do 
Estado, podemos citar as forças armadas, as polícias, os ministérios, as secretarias de 
Estado (por exemplo, de saúde, educação, habitação), as agências reguladoras, etc. 
Entre os indiretos, temos as santas casas, as igrejas, os cartórios, os órgãos de controle 
de crédito, as organizações paraestatais (Senai – Serviço Nacional da Indústria; Senac – 
Serviço Nacional do Comércio8), as diversas casas de caridades e filantrópicas, etc. Há 
uma parcela do proletariado que não cabe no perfil requerido pelo capital, da 
funcionalidade considerada racional para desempenhar funções adequadas às máquinas, 
aos ritmos e à multifuncionalidade por ele impostas. Há pessoas que são apartadas do 
convívio social, como outrora loucos e os portadores de hanseníase, justamente por não 
se adequarem ao perfil racional da produção. Em cada época histórica, surgem sempre 
                                                
8 Essas instituições patronais, em nível nacional, mantêm uma enorme rede de escolas (de ensino 
fundamental e médio, bem como de ofícios técnicos), clubes e casas culturais, muito bem estruturada até 
os dias de hoje. 
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aqueles que devem ser isolados. Os portadores de hanseníase constituíam um grupo 
sobre cujo comportamento social o Estado interveio por intermédio da segregação que 
se deu nas instituições chamadas leprosários.  

Entre tais instituições encontra-se a saúde pública, que desempenha um papel 
particular na reprodução da força de trabalho. Falar em saúde pública é falar em 
hospitais, sanatórios, controle sanitário, reforma urbana, controle de natalidade, 
campanhas de vacinação, assistência social, manicômios e leprosários. Algumas 
instituições, como os leprosários, deixaram de existir, mas foram marcantes em uma 
determinada época histórica, tornando-se então importante estudá-las para entender a 
formação de uma classe, de um povo, etc. 

A saúde pública nasce na Inglaterra, primeiro país a ter um nível de 
desenvolvimento capitalista moderno pela industrialização. Nesse país, ocorre um 
aumento demográfico nas cidades. Para a elite inglesa, é visível o crescimento das 
classes “perigosas”, formadas pelo excedente do proletariado, ou seu exército de 
reserva. A saúde pública, como vimos, ganha contornos e se adapta ao controle do 
capital. A saúde pública é um aparelho do Estado moderno. O Estado moderno passa a 
se responsabilizar por tarefas que envolvam os problemas epidemiológicos diversos, 
causados por falta de moradia, por falta de saneamento público (do simples lixo nas ruas 
ao escoamento e tratamento adequados tecnicamente de esgotos, etc.), pela falta de 
nutrientes, pela falta de medicamentos. A saúde pública surge como uma ação que possa 
garantir a manutenção e a reprodução da força de trabalho. Além disso, cabe à saúde 
pública não só preservar a força de trabalho, inclusive a que se encontra nos exércitos de 
reserva, mas garantir que a própria classe dominante não seja contaminada pelas 
endemias e epidemias. 

A saúde pública que se desenvolve na Inglaterra, depois França, Estados Unidos, 
Alemanha, atingindo toda a Europa, passa a ser modelo para a o mundo, sem que 
ocorra, no entanto, um transplante automático de ações para todos os países. As 
correlações de forças, historicamente desenvolvidas em cada país, é que vai determinar 
o dinamismo da saúde pública em cada país. A saúde pública se configura como uma 
instituição composta de inúmeras outras instituições menores, auxiliares, cujo objetivo é 
garantir a reprodução da classe trabalhadora, no que se refere a mantê-la em condições 
físicas apropriadas para efetuar o trabalho. 

 

A título de conclusão 

No capitalismo monopolista, há um modelo a ser seguido. Esse modelo, 
variando de país para país, de uma determinada realidade social para outra, tem grande 
esfera de atuação a Fundação Rockfeller. O capitalismo da Nigéria não é o mesmo do da 
Alemanha, mas a produção, nos moldes do capital monopolista, se engendra com a 
racionalidade que demanda uma uniformidade na produção e nas relações internacionais 
– num sistema desigual e combinado.  
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No Brasil, o capital monopolista se implantou com Vargas. A década de 1930, foi 
marcante para a história do Brasil. Do ponto de vista das estruturas socioeconômicas, 
houve uma virada sem precedentes no país. Havia uma classe trabalhadora que tinha 
passado por experiências de auto-organização anarquista, de greves fundamentais para 
abalar as estruturas econômicas, da criação de partidos de classe, de movimentos 
operários diversos. No entanto, Vargas, em sua habilidade populista que a classe dos 
capitalistas exigia, conseguiu o controle da classe trabalhadora, sabendo domesticá-la 
(pelo menos parcialmente). Vargas teve o controle estatal da saúde pública. Vargas 
permitiu que se implementasse uma política de racionalização para o mundo do 
trabalho, criando grandes aparelhos administrativos. Vale lembrar o Ministério do 
Trabalho e Indústria, as políticas para a educação, a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. No entanto, seu modelo ideológico de inspiração era interessante para o capital 
imperialista e monopolista, a saber, as filosofias totalitárias que sustentaram a 
necessidade de haver um trabalho científico pragmático, fortemente dirigido para a 
indústria bélica, por intermédio da física, da química, da mecânica, da eletrônica, etc. 
Às ciências humanas, cabia justificar essa atuação, pois, como analisamos, a decadência 
da burguesia, se exposta, seria um enorme arsenal a favor da classe trabalhadora.  

Esse irracionalismo filosófico que vai embasar os trabalhos científicos far-se-á 
presente no Brasil, por exemplo, por intermédio do isolamento compulsório de 
portadores de hanseníase, em momento em que não seria necessária tal ação, fora uma 
política adotada pelo governo de Vargas, que, como representante do grande capital, 
atuou à frente de uma política de controle e educação da classe trabalhadora para o 
mundo do trabalho agora racionalizado pelo taylorismo.  

A virada do século XIX para o XX, no plano geopolítico, é fortemente marcada 
pelo imperialismo, que é uma necessidade política do capital para ampliar seus 
mercados pelo globo. Da Partilha da África ao crack da bolsa de valores de 1929, com o 
corolário da Depressão, o mundo assiste a uma enorme crise econômica, com duas 
guerras mundiais. O capital entra em pânico. As revoluções proletárias estão na ordem 
do dia: a classe trabalhadora é uma real ameaça à ordem mundial. No entanto, a 
burguesia não pode deixar que, no plano ideológico, transpareça que ela é uma classe 
reacionária. Desde 1848, a filosofia decadente do mundo burguês tem procurado ocultar 
seu caráter contraditório, num esforço de tentar minar todas as posições que consideram 
a dialética como categoria de análise, pois esta permite apreender as contradições do 
processo de formação histórica. Os valores da burguesia não são mais universais. O 
caráter ontológico da burguesia pressupõe a exploração do proletariado. Sua filosofia, 
então, será uma filosofia irracional, isto é, uma filosofia que se embasará muito 
fortemente na descrição acrítica dos fenômenos sociais, de forma em que a análise 
dialética, em que as contradições, os conflitos e as tensões são considerados 
intervenções sem objetividade, daí não científicas. O positivismo e neopositivismo são 
as principais matrizes desse pensamento decadente. Pensamento que embasará as 
posturas consideradas científicas e pseudocientíficas. O pensamento irracionalista será, 
por excelência, o pensamento do totalitarismo, sendo o fascismo sua maior expressão. 

No Brasil, como em outros países da América Latina, governos populistas e 
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antidemocráticos permitiram a expansão de teorias que pregavam a eugenia, o 
higienismo e o racismo. Em nome da ciência, não se buscava a autonomia humana, mas 
a legitimação de políticas que visavam o controle cada vez mais estreito de governos a 
serviço de uma ordem econômica que se implantava a passos largos.  
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