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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O Brasil caracteriza-se como um país latino-americano, periférico, subdesenvolvido, de

capitalismo dependente, que encontra-se numa autocracia-burguesa (democracia

restrita/segregação social). Antes de tudo é preciso pautar; primeiro: o escravismo,

implantado ainda no Brasil-colônia foi o responsável pela acumulação originária, que seria

a pedra angular para a formação do nosso capitalismo peculiar. Segundo: desde o seu

achamento, o Brasil encontra-se sob a égide do báculo papal que traz consigo toda uma cepa

dogmática, que de maneira simplista, mortifica a carne (vida mundana) para ascensão do

espírito (vida etérea). Neste contexto, entendendo o trabalho como uma ação humana que

nos particulariza enquanto espécie e cria uma relação da natureza com o homem (relação

metabólica), que se diferencia de outros animais em especial pela sua faculdade de ideação

(concepção abstrata), é preciso entender de forma profunda três ópticas: 1) como o

representante do capitalismo, o burguês, enxerga a dor daquele que vende sua única



mercadoria, a força de trabalho; não trata-se aqui de empatia burguesa, mas sim de uma

análise fria acerca do atraso ou redução na produção, 2) como a classe trabalhadora se vê,

quando tolhida de vender sua única mercadoria e como isso poderia afetar a evolução dos

quadros dolorosos, que tem um bom prognóstico, transformando-os em quadros persistentes

de dor, 3) como a religiosidade do povo brasileiro (de maioria cristã) poderia influenciar no

contexto da dor do trabalhador, que muitas vezes, por questões culturais entende que aquele

evento trata-se de uma punição por algo desconhecido, ou até mesmo a participação do

sacrifício do cristo na cruz para salvar os homens de seus pecados.

Numa acepção clássica, a dor trata-se de uma experiência sensorial e emocional

desagradável associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de

tais lesões.

Dentro de um contexto desenvolvido pela classe que submete, onde o caminho da retidão é

o trabalho, vide as leis contra vagabundagem posterior ao clearing of states no séc. XV e

XVI, o aprendizado dos trabalhadores (juízo de valor sobre suas jornadas de trabalho) pode

levá-los à caminhos labirínticos, onde o pavor do desvio cria trilhas profundas que levam a

distorções cognitivas como o catastrofismo, hipervigilância, baixa auto-eficácia. Esses

elementos levam, num delta-tempo, a alterações importantes nos sistemas biológicos. Uma

vez que como elos, o trabalhador coletivo, caso falte, compromete a cadeia de produção, e

esse 'pecado' deve ser ao máximo evitado.

Palavras-chave: Capitalismo Brasileiro; Dor; Religiosidade; Trabalho.

Abstract/Keywords

Brazil is characterized as a Latin American, peripheral, underdeveloped, dependent

capitalist country, which finds itself in a bourgeois autocracy (restricted democracy / social

segregation). First of all it is necessary to guide; First, slavery, still implanted in Brazil-

colony, was responsible for the original accumulation, which would be the cornerstone for

the formation of our peculiar capitalism. Secondly, since its founding, Brazil is under the

aegis of the papal staff, which carries with it a whole dogmatic strain, which in a simplistic

way mortifies the flesh (worldly life) for the ascension of the spirit (ethereal life). In this

context, understanding work as a human action that particularizes us as a species and

creates a relation between nature and man (metabolic relation), which differs from other

animals in particular by their faculty of ideation (abstract conception), we must understand



in a profound way three optics: 1) as the representative of capitalism, the bourgeois, sees the

pain of one who sells his only commodity, the labor force; it is not a matter of bourgeois

empathy, but of a cold analysis of the delay or reduction in production, (2) how the working

class sees itself, when it is constrained to sell its only commodity, and how it could affect

the evolution of painful pictures, which has a good prognosis, transforming them into

persistent pain, 3) how the religiosity of the Brazilian people (of Christian majority) could

influence in the context of the pain of the worker, who often, for cultural reasons, whether

of a punishment for something unknown, or even the participation of the sacrifice of the

Christ on the cross to save men from their sins.

In a classical sense, pain is an unpleasant sensory and emotional experience associated with

actual or potential tissue damage, or described in terms of such lesions.

Within a context developed by the class that submits, where the path of righteousness is

work, see the laws against vagabondage after the clearing of states in the century. XV and

XVI, workers' learning (judgment on their working hours) can lead them to labyrinthine

paths, where the dread of deviance creates deep trails that lead to cognitive distortions such

as catastrophism, hypervigilance, and low self-efficacy. These elements lead, in a delta-

time, to important changes in biological systems. Since, as links, the collective worker, if he

does not, compromises the chain of production, and this 'sin' should be avoided to the

maximum extent.

Keywords: Brazilian Capitalism; Pain; Religiosity; Work.

1-Introdução

Dentro do nosso recorte temporal é extremamente importante saber sob as origens e

a dinâmica do modo de produção capitalista (MPC) e seus possíveis desdobramentos para

que em algum momento as mulheres e homens livres do mundo possam superá-lo

positivamente e reerguer uma sociedade universalmente igualitária, onde o mote de vida

não seja a exploração do homem pelo homem.

Para que ocorra essa superação dita acima, há vários itens de pauta extensa que

precisariam ser entendidos. Destacaria os que seguirão neste texto, não como os mais

importantes, mas sim como itens relevantes para construção de uma base teórico-conceitual

e geração de um certo rigor teórico que sirva para alicerçar a erudição das mulheres e



homens hoje ébrios pela pílula azul de Morpheu, ofertada gentilmente pelo sistema vigente,

gerando uma falsa sensação de conforto, enquanto esse mesmo sistema inteligentemente

suga o que há de mais precioso na classe trabalhadora, que é a sua força de trabalho.

2-Acumulação Primitiva, trabalho, religiosidade e gênese do capitalismo brasileiro

O Processo histórico, segundo a óptica de Marx (2017), onde existe um desjunte

entre o trabalhador, que tudo produz e nada possui, e o meio de produção, detido por

aqueles que nada produzem e tudo tem, pode ser chamado de Acumulação Primitiva (AP).

Esse processo retrocitado é a lenha que alimentou o fogo da caldeira insaciável do

MPC e que gera impactos até os dias de hoje, séc. XXI, no Brasil e no mundo.

Pensando um pouco nas relações de produção pré-capitalistas, onde os camponeses

estavam intrinsecamente ligados a terra, sendo esta o principal meio de produção, o

porvindouro capitalismo apenas conseguiria se estabelecer se expropriasse esses

camponeses dos poucos acres de terra que possuíam, ou seja, as transformações (forçadas)

das relações de produção no campo dão origem ao sistema do capital. Camponeses sem

terra deixam de ser camponeses produtores e precisam migrar para outros locais para tentar

sobreviver. É nesse  contexto que se cria a classe dos trabalhadores assalariados. Diferente

do pensamento da época de que a acumulação aconteceria baseada na abstinência dos

sujeitos, Marx não cria na acumulação nesse sentindo, afinal só quem detinha algo poderia

ser abstinente para não convertê-lo em noutro-algo, mas os indivíduos que tinham riquezas,

as tinham por alguma razão, afinal riqueza não brota da terra, logo haveria alguma relação

de exploração preexistente. Nesse momento duas classes antagonizam-se: dum lado os

trabalhadores da cidade (recém convertidos), noutro os representantes do capital,

compradores de força de trabalho. (BOTTOMORE, 1988)

Bottomore (1988) sugere que a categoria trabalho humano é um processo social com

uma tipificação específica que tem como alvo algum objetivo definido, para além de

dispêndio de força humana, constitui um elemento universal das sociedades humanas desde

a aurora dos tempos.

Uma divisão didática, originalmente desenvolvida por Marx, apregoava que havia o

trabalho abstrato, medido em unidades de tempo, cria a categoria de valor da mercadoria e

trabalho concreto que tem como o produto o valor de uso, não pode ser mensurado por



escalas e exige um produtor especialista na feitura de mercadorias.(HERMINE, 2013)

Para Netto e Braz (2012) há inegavelmente uma relação entre o trabalho e a

natureza. O homem transforma a natureza com o trabalho, mas o trabalho transformou por

conseguinte o homem, o tirando de uma condição de ser-natural para um condição de ser-

social, logo podemos dizer que a sistematização da transformação de elementos da natureza

em valores de uso (no início dos tempos) foi a responsável pela ruptura com o padrão

natural da espécie, assim como Lessa (1992) discorre sobre o pensamento do filosofo

húngaro György Lukács, onde a categoria do ser social é fundada pelo trabalho.

No entendimento de Franco (2011) o MPC impôs um ritmo de uma intensidade de

trabalho pouco compatível com o contexto biopsicossocial da classe trabalhadora, inclusive

em seus biorritmos. Basicamente faz-se a inauguração de um novo tempo social, com

relações sociais diferentes, a exemplo, do modo de produção anterior. Um leque de

situações novas relacionado ao trabalho começa a se desvelar: a elevação de taxas de

acidentes; mutilações ligadas as funções; doenças ligadas ao trabalho na esfera física e

mental. Neste contexto novo, em defesa de dignidade para a classe trabalhadora, inventada

para gerar lucros e sorver sofrimento, organizações operarias, sindicatos de trabalhadores

entram em cena para pressionar a ordem burguesa a ceder um pouco por padrões

minimamente dignos nos postos de trabalho.

Seria pouco provável discorrer sobre a categoria trabalho sem desenvolver um

raciocínio acerca da alienação. À saber: um sujeito (ou grupo) tornam-se estranhos, alheios

dos resultados de uma atividade exercida por ele mesmo, a natureza, outros seres humanos,

e até alheio a si próprio. Quando Algo já não nos pertence mais, dizemos que este algo está

alienado. (KOHAN, 20-?)

Marx (2015) trabalha a ideia de que quanto mais riqueza é produzida pelo

trabalhador, mais este encarna em existência a pobreza, Quando o universo das coisas é

valorizado, em contrapartida o mundo dos homens perde valor, Kohan (20-?) aponta que

neste contexto de desvalorização do mundo dos homens o produto do trabalho humano fica

contra o seu criador escapando ao controle racional, ganhando poderes (ilusórios), onde as

relação sociais agora parecem ser entre mercadorias e não entre pessoas.

Neste contexto um adendo sobre o fetichismo da mercadoria se faz necessário, afinal

este é o fenômeno onde a expressão da relação entre os homens passa a ser mediada por



mercadorias. A Criatura (mercadoria) parece receber o dom da vida e revela um poder

dominador sob seu criador (Homem), é também um dos muitos casos de alienação. As

pessoas acabam não valorizando a si mesmas ou terceiros pelo que são, mas sim pelo que

tem. Há um velamento das relações sociais de exploração do trabalho. (BOTTOMORE,

1988)

Nesse contexto o valor de troca predomina sobre o valor de uso da mercadoria. O

fetichismo para Marx seria a alienação da sociedade burguesa num olhar particular de

Kohan (20-?), pontuando que se há fetichismo, não há controle racional da produção nem

planificação. O fetichismo gera a personificação das coisas — que voltam-se, autônomas e

hostis, contra seus criadores — e a coisificação dos seres humanos.

Quanto mais se produz menos se pode possuir e por conseguinte mais se cai sob a

dominação das coisas, quanto mais lapidado é o produto, mais deformado fica o

trabalhador.

Há uma relação tão complexa que o trabalhador se enxerga em-si apenas fora do

trabalho e fora de si cumprindo suas funções no trabalho. Apenas resta a aos que vivem do

trabalho em seus momentos livres a realização de suas funções orgânicas primevas.

Castores constroem diques para sua imediata necessidade vital, já os homens e mulheres

constroem livres dessa condição imediatista ligada apenas a sobrevivência. A quem

pertence então o produto do trabalho? Certamente não pertence ao trabalhador, mas sim a

outro tipo homem, logo o produto do seu trabalho lhe é alienado . (MARX, 2015)

No Brasil do início do séc XVI o modelo escravista implantado aqui, segundo Sodré

(1979) não surge do processo de desintegração da comunidade primitiva que aqui imperava

antes da chegada Lusa, onde por força da situação, fez com que os senhores de terra, para cá

transplantados, estabelecessem esse sistema grotesco, onde negro africano era entendido

como uma forma-mercadoria que serviria apenas aos interesses de seus senhores e estes a

metrópole.

Ribeiro (2015) sugere estimativas de que no Brasil do achamento havia por cá,

5.000.000 de indígenas, alguns europeus, e zero negros. O impacto no primeiro século por

conta do contato do europeu com o indígena tem uma média calculada de 1.000.000 de

mortos, deixando uma população de 4.000.000 de indivíduos. Já entre os séc XVII-XVIII

este número cai pela metade, ainda pelo contato humano (doenças e assassinatos), mas



agora associado a escravidão imposta pelo português ao índio. Já no séc XVII havia,

provavelmente, 30.000 escravos negros introduzidos no Brasil e este número chega a

150.000 no séc XVIII e decuplica no séc XIX, ou seja, 1.500.000 humanos desumanizados

tratados como peças de trabalho, simples mercadorias.

Nesse período vergonhoso de nossa história o trabalho escravo incrivelmente tinha

uma produtividade baixa, porém a realidade-matriz da era colonial brasileira era profunda,

rígida e duradoura onde o descolonialismo foi incapaz de gerar as forças necessárias para a

destruição do espectro pavoroso do mundo colonial persistente ou mesmo o

desenvolvimento de um principiante capitalismo moderno. (FERNANDES, 1976)

O desenvolvimento tardio da escravidão , e seu descompasso com a dinâmica da

europeia, fez dela o elemento fundamental para acumulação originária brasileira, e

certamente sob a perspectiva em que ela foi “superada” no sec. XIX trouxe e traz

repercussões particularmente negativas em todo nosso contexto de relações sociais.

Lembremo-nos de que a relação senhor/escravo, embora fosse uma relação econômica, não

tratava-se de capitalismo. Para Fernandes (1976) era preciso que a categoria histórica do

mais-valor relativo se fizesse presente para configurar o MPC. Em nossa democracia restrita

o negro, pobre, da periferia tem menos acessos ao fundamental para ter plenitude social, que

um homem branco por exemplo. Isso nada mais é que um traço do nosso passado escravista

que ainda influencia nosso modus vivendi hoje, onde há racismo embutido em nosso

comportamento social.

Somado ao que foi descrito anteriormente neste texto temos ainda o estado, que

sempre será o ente de uma classe social dominante na esfera econômica, num dado tempo

histórico. A democracia precisa superar o paradoxo, até então insuperável, e gerar uma

forma política que seja adequada a aqueles que tem direitos iguais, mas tem diferenças no

campo da propriedade que por conseguinte afirmará alguns sujeitos com o status social da

riqueza. (IASI, 2017)

Iasi (2017) afirma que no Brasil um há parco controle social é exercido nas eleições

de tempos em tempos, onde a classe trabalhadora é “livre” para votar em quem entender ser

a melhor opção. Seja essa melhor opção os políticos representantes dos interesses da

burguesia que pouco sabem ou se importam com as classes subalternas, ou a escolha de

votar pode ser num sujeito que veio da classe trabalhadora, que dentro do contexto de um



estado burguês pouco ou nada pode fazer, na melhor das hipóteses, pois em alguns casos

trabalhadores legislam em desfavor de sua própria classe, vide a Reforma Trabalhista no

Brasil de 2017 que foi uma mudança significativa na Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT) instrumentalizada pela lei No 13.467 de 2017, onde segundo o governo, o objetivo

dessas alterações foi o de combater o desemprego e a crise econômica no país. Ribeiro

(2015) aponta para a estratificação social brasileira ( Classes dominantes, setores

intermédios, classes subalternas e classes oprimidas) onde, nos estratos mais baixos

encontra-se o campesinato e o operariado, inscritos na esfera das classes subalternas.

Se aquele que vive da venda da sua força de trabalho encontra-se apartado da

emancipação como ser-social, precisamos vislumbrar que as condições de trabalho sejam

equivalentes a sua importância na descrição de estratificação social acima citado, ou seja,

suas condições de trabalho de um modo geral são precárias.

A Revolução burguesa, inaugurada na transição republicana no Brasil, pode ser

entendida como diversas transformações que apenas convergirão para plano da realidade

quando o desenvolvimento capitalista chegar ao ápice de sua evolução no campo industrial.

Estas transformações dar-se-ião nos campos da econômica, política, tecnológica, sociais e

psicoculturais. (FERNANDES, 1987)

Carnoy (1988) sugere baseado num olhar Marxiano e Engelsiano que a forma do

estado será dada por suas relações de produção. Georg Wilhelm Friedrich Hegel entendia o

estado como um ente eterno e não como histórico, mas para visão de Marx e Engels fazendo

um contraponto ao idealismo hegeliano, não seria o estado, eterno ou histórico, que

moldaria a sociedade, mas sim a sociedade que moldaria o estado.

E quem moldaria então a sociedade? O modo dominante de produção e relações de

produção baseadas nesse modo que a domina. Não trata-se aqui de um ente que represente o

bem-comum e da coletividade social, mas sim da expressão política da estrutura de classe

inerente ao modo de produção dominante. (CARNOY, 1988)

Como nos estratos dominantes temos a classe burguesa organizada e com um bom

nível de consciência de classe, exercendo o papel de elemento que submete as classes

subalternas, fica claro que o estado, no caso o estado brasileiro, é moldado aos interesses

daqueles que detém os meios de produção.



O estado seria um comité para gerir os negócios da burguesia segundo Engels e

Marx (2018).

Invoca-se aqui o que Fernandes (2015) descreve como autonomização: trata-se da

elevação do grau de autonomia de decisão de um povo, em face de seus destinos possíveis.

A autonomização seria possível num estado burguês?

Todos os ponto abordados até agora foram e são capazes de alterar a realidade

concreta por força de suas influências no comportamento social. Naturalmente não

poderíamos deixar de fora desta análise a influencia da religião em nossa sociedade.

Analisando a carta de Paulo aos Romanos _ … porque se viverdes segundo a carne,

haveis de morrer; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis._

(ROMANOS 8:13), notamos que o cristianismo tende a inverter os valores, que os

hedonistas gregos por exemplo, davam ao prazer e a dor. Aludindo ao sacrifício do cristo, a

dor tem um significado positivo e o prazer recebe simbologia negativa. A mortificação da

carne para ascensão do espírito. Na visão de Karnal (2015) a dor da concepção como

castigo para a mulher ( vide o caso de Eva) pela desobediência aos desígnios do deus hebreu

ligam cada vez mais o universo simbólico da dor como castigo, punição ao desvio da regra.

A religiosidade do povo brasileiro é um comportamento social importante, basta

notar o caráter de uma parcela considerável dos feriados oficiais brasileiros. No ano de

2010, no último censo sócio-demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) apontou que 79% da população Brasileira professa a religião cristã, e desse grupo

maioritário, 59% é de confissão Católica. Este catolicismo já veio entranhado nas

embarcações do achamento. Temos a constituição de 1891 onde o catolicismo é tida como a

religião oficial do estado. Com base nesses dados embora não científico, é lícito cogitar que

o brasileiro médio seja em boa medida influenciado pelo aspecto religioso que o cerca.

Torna-se público e notório a tentativa do cristianismo no processo e envolvimento

dos nativos, escravos e todos os outros humanos numa amalgama densa de submissão. A

religiosidade popular demonstra uma dinâmica e uma maleabilidade maior que o estatal

cristianismo puro, transplantado da Europa medieval. Em diversos contextos sócio-

culturais, o processo de humanização da dor passa por elementos determinísticos de sua

causa, além de uma relação da moral dos comportamentos a serem seguidos. (LE BRETON,



2013)

Num sentido amplo, diz Le Breton (2013), que ao se afastar de deus (entenda isso

como quebra da regra) o homem torna-se responsável pelo seu destino. Observa-se, então,

que as punições sejam aplicadas a medida da gravidade da falta. Em textos tido como

sagrados para os cristãos, o deus hebreu de apresenta como ciumento e com poder de punir

aos que optam por outros caminhos com no livro bíblico do Êxodo, 20 5-6. Parece que o

sujeito sofre não pela percepção na esfera física, mas sim pela via de não dispor de controle

sobre seu caso.

Levanta-se aqui uma questão questão que gera angustia e até sofrimento: é possível

sofrer e ser inocente? É bastante comum ouvir de pessoas em sofrimento em decorrência de

quadros dolorosos, questionamentos a cerca sobre o purgar os pecados sob o olhar do deus

de Israel. Afinal para sofrer o sujeito precisa encarar um significado para justificar o fato em

si. Na tradição cristã a dor é uma oportunidade do fiel de participar dos sofrimentos do

nazareno na cruz. A dor que envolve a vida de um cristão vivo, abrevia os sofrimentos na

“morada além vida”. Em tese o sofrimento de Iesu Nazarenus Rex Iudaeorum na cruz

aproxima o iluminado do homem comum , logo o fiel cristão tem na dor um elo com sua

divindade. Como sempre a mortificação da carne para ascensão do espírito parece ser o

mote do povo cristão. Interessante que muitos fieis rompem com a regra dos textos de valor

dogmático para quebrar ciclos que cursam com o bom prognóstico, como por exemplo as

dores do parto ditas anteriormente como um castigo pela quebra da regra pela mulher. A

Rainha vitória da Inglaterra, por exemplo pede para ser anestesiada em seu segundo parto,

mesmo que a anestesia naquele momento (1853), ter um caráter puramente experimental.

(LE BRETON, 2013)

Os textos ditos sagrados para os cristãos tem diversos trechos onde o alívio para

todos os males vem do deus dos desertos: eu sou o Senhor, e é saúde que te trago” (ÊXODO

15, 26); De Deus vem toda a cura” (ECLESIASTES, 38, 1-9) são apenas algumas passagens

da bíblia cristã que apontam para uma saúde baseada nos mistérios da fé.

3-Dores, emprego e vida

Numa acepção clássica, Merskey e Bogduk (1994) discorrem que o fenômeno

doloroso é compreendido como uma experiência sensorial e emocional desagradável

associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões.



Recentemente o conceito de dor sofreu uma proposta de alteração e tem possibilidade de ser

compreendido como uma experiência angustiante associada a dano tecidual real ou

potencial com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. (WILLIAMS e

CRAIG, 2016)

A Sociedade Brasileira para Estudos da Dor (SBED) faz menção em um de seus

boletins oficiais que 60 milhões de brasileiros sejam queixosos de quadros persistentes de

dor musculoesquelética. Segundo a World Health Organization (WHO), 01 em cada 03

pctes com dor persistente recebe tratamento inadequado para suas queixas, algo que é

bastante preocupante.

Vos et al., (2016) no Global Burden of Disease Study apontou em seus diversos

desdobramentos que a dor lombar e a dor cervical são as causas mais prevalentes de anos

vividos com incapacidade .

A Dor lombar e a Dor Cervical representaram a terceira maior despesa de saúde nos

EUA, numa análise feita por Dielerman et al., (2016) com estimativas de US$ 87,6 bilhões.

Os gastos com Dor Lombar e Dor Cervical tiveram aumento estimado em US$ 64,4

bilhões durante os últimos 18 anos.

Dados obtidos por Costa et al, (2012) que apontam para uma melhora do quadro

doloroso, especificamente no sítio lombar, de forma considerável, em até 06 semanas. Qual

a razão para quadros tão persistentes, que chegam a durar anos?

No Brasil, aponta Meziat et al., (2011), a dor nas costas foi uma das principais

causas de incapacidade em 2007, principalmente entre comerciários, mostrando grandes

diferenças entre os estados brasileiros. A dor lombar idiopática foi a causa mais comum de

incapacidade entre a previdência social e a aposentadoria acidental. A maioria dos

pensionistas analisados neste estudo viviam em áreas urbanas e eram trabalhadores do

comércio. A taxa de pensão por invalidez por dor nas costas no Brasil foi de 29,96 por

100.000 beneficiários. Uma taxa mais alta foi observada entre homens e idosos. Rondônia

apresentou a maior taxa, quatro vezes mais alta do que o esperado, seguida pela Bahia, com

taxa duas vezes maior do que a esperada Os trabalhadores comerciais representaram 96,9%

dos dias de trabalho perdidos por invalidez neste conjunto avaliado.

Usando a realidade de outros países para entender mais sobre o trabalhador e o



universo da dor os fatores de risco para pensão por invalidez e fatores prognósticos para dor

nas costas incluem: ser do sexo feminino; baixa escolaridade e baixa condição

socioeconômica; comorbidades; fadiga; e baixa qualificação profissional. ( HAGEN et al.,

2000; HAGEN et al., 2002)

Fernandes (2009), buscou Examinar a interação entre as demandas físicas e

psicossociais do trabalho na indústria de plásticos da região metropolitana da cidade de

Salvador associadas à dor lombar. Foram analisados dois fatores de demanda física do

trabalho: manuseio do material (fator 1) e repetitividade (fator 2), sendo que o fator 1

associou-se positivamente à lombalgia. Nenhuma interação foi encontrada entre as

demandas de trabalho físico e psicossocial, mas ambas foram independentemente

associadas à dor lombar nessa população de trabalhadores. Em sua conclusão estudo

encontrou efeitos independentes das demandas de trabalho físico e psicossocial na

prevalência de lombalgia e enfatiza a importância das demandas físicas, especialmente do

manuseio de materiais envolvendo flexão de tronco para frente e rotação do tronco,

independentemente da idade, sexo e aptidão física.

Ao Estimar a contribuição das doenças relacionadas ao trabalho nos afastamentos

por problemas de saúde em geral e ocupacionais, Souza et al., (2008), analisou 29.658

registros dos benefícios por incapacidade temporária concedidos por agravos à saúde pelo

Instituto Nacional do Seguro Social, no Estado da Bahia, em 2000, onde o sub-registro dos

quadros de possíveis enfermidades podem camuflar a responsabilidade das empresas,

inclusive em tentativas de redução do perfil de risco para os postos de trabalho.

4-Considerações Finais

Foi necessário perfazer toda essa problemática desde a formação do Brasil e muitas

vezes retroceder mais e mais no tempo, como no caso da AP, para que pudéssemos

compreender as particularidade geradas no Brasil em decorrência da maneira como o

sistema do capital age por estas terras. O fenômeno doloroso jamais será intendido fora de

um contexto temporal e social, e naturalmente receberá influencias de fatores que são tidos

com importantes para cada sociedade em particular. Em nosso caso, o passado escravista e

todo um contexto religioso popular, ligado ao descaso daqueles que detêm o meios privados

de produção favorece para que a população de trabalhadores tenda a entrar em quadros

dolorosos ou que tenham ainda dificuldade de sair daqueles quadros já instaurados, para



além de outras mazelas, não cabíveis a esta análise.
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