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e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

Apresentar uma visão histórica das condições 
de trabalho e da evolução do Prevencionismo 
no Brasil.

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. identificar as conseqüências do processo de 
Revolução Industrial sobre as condições de tra-
balho e as medidas de prevenção de acidentes 
do trabalho;

2. relacionar a evolução do número de acidentes 
de trabalho com as medidas legais sobre Pre-
vencionismo adotadas no Brasil.

META

OBJETIVOS
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SETOR FORMAL

Neste setor estão 
os trabalhadores 
assalariados que 
possuem carteira 

assinada, funcionários 
públicos e militares, 

empregadores e 
profissionais liberais.

 

SETOR INFORMAL

Neste setor estão 
os trabalhadores 

assalariados que não 
possuem carteira 

assinada, sem vínculos 
ou benefícios fornecidos 

por um contrato 
de trabalho.
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QUEM SÃO OS TRABALHADORES?

Você consegue imaginar a quantidade de profissões que existem 

atualmente? São muitas, não é verdade? Assim como são muitas as 

profissões, são muitos os trabalhadores...

O que podemos chamar de trabalhadores? 

Trabalhadores são todos os homens e as mulheres que exercem 

atividades para seu próprio sustento e/ou para o sustento de seus 

dependentes. Esses trabalhadores podem estar inseridos de diversas 

formas no mercado de trabalho, seja nos SETORES FORMAIS, seja nos 

SETORES INFORMAIS da economia. 

Assim, são trabalhadores todos os indivíduos que trabalharam ou 

trabalham como: empregados assalariados, trabalhadores domésticos, 

trabalhadores avulsos, trabalhadores agrícolas, autônomos, servidores 

públicos, trabalhadores cooperativados e empregadores, particularmente 

os proprietários de micro e pequenas unidades de produção. 

Considera-se também trabalhadores aqueles que exercem atividades não-

remuneradas habitualmente, como aprendizes ou estagiários, e aqueles 

temporária ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por 

doença, aposentadoria ou desemprego.

Nesta primeira aula, você vai conhecer um pouco da história dos 

trabalhadores e do processo de prevenção de acidentes de trabalho 

(prevencionismo). Que tal fazer uma viagem no tempo? Essa viagem vai 

levá-lo a conhecer as condições de trabalho dos trabalhadores de épocas 

passadas. Vamos lá? 

“APERTEM OS CINTOS” – A VIAGEM JÁ VAI COMEÇAR

O destino de nossa viagem é a Inglaterra dos séculos XVIII e XIX, 

palco da chamada Revolução Industrial. Àquela época, as jornadas de 

trabalho eram exaustivas e, conseqüentemente, os ACIDENTES DO TRABALHO 

eram rotineiros. 

ACIDENTE DO 
TRABALHO

Acidente do trabalho 
(conceito legal – 

Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT): é todo 

aquele que ocorre pelo 
exercício do trabalho, 

a serviço da empresa, e 
provoca lesão corporal, 

perturbação funcional 
ou doença, podendo 

ocasionar a morte, perda 
ou redução (permanente 

ou temporária) da 
capacidade para 

o trabalho.
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Eu tive freqüentes oportunidades de ver pessoas saindo das 
fábricas e ocasionalmente as atendi como pacientes. No último 
verão, eu visitei três fábricas de algodão com o Dr. Clough, da 
cidade de Preston, e com o Sr. Barker, de Manchester, e nós 
não pudemos ficar mais do que dez minutos na fábrica sem 
arfar (ficar sem ar) para respirar. Como é possível para aquelas 
pessoas que ficam lá por doze ou quinze horas agüentar essa 
situação? Se levarmos em conta a alta temperatura e também a 
contaminação do ar, é uma coisa que me surpreende: como os 
trabalhadores agüentam o confinamento por tanto tempo?
(O Dr. Ward, de Manchester, foi entrevistado a respeito da 
saúde dos trabalhadores do setor têxtil em março de 1919.) 

Fonte: http://www.planetaeducacao.com.br/novo/impressao.asp?artigo=504

Veja, a seguir, um depoimento sobre quem viveu naquele período:
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SAIBA MAIS ...SAIBA MAIS...

 P
ao

la
 S

an
sã

o

Fonte: www.sxc.hu 

Um pouco da história da Revolução Industrial

A Revolução Industrial aconteceu 

na Inglaterra na segunda metade 

do século XVIII e se expandiu 

para o resto do mundo a partir 

do século XIX. Nesse processo, 

ocorreu a substituição do trabalho 

humano pela máquina, da energia 

humana pela energia motriz e do 

modo de produção doméstico pelo 

sistema fabril.

A Revolução Industrial teve um

enorme impacto sobre a estrutura 

da sociedade, em um processo de 

transformação acompanhado por 

uma grande evolução tecnológica. 

Como você pôde ver, as condições de trabalho na época da Revolução 

Industrial não eram das melhores. Os índices de mortalidade entre 

trabalhadores eram muito altos. Mas será que até a época da Revolução 

Industrial não havia preocupação com a segurança e a qualidade de 

vida do trabalhador? Não é bem isso o que a história nos conta.

A informação mais antiga sobre a preocupação com a segurança 

do trabalho está registrada em um documento egípcio que fala da 

preservação da SAÚDE e da vida do trabalhador e que descreve as 

condições de trabalho de um pedreiro. Também no Egito, no ano 2.360 

a.C., uma manifestação geral dos trabalhadores, deflagrada nas minas 

de cobre, evidenciou ao faraó a necessidade de melhorar as condições de 

vida dos escravos.
 

SÁUDE 
Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 
é o estado de completo 

bem-estar físico, 
mental e social.

Fonte: Adaptado de http://www.culturabrasil.
org/revolucaoindustrial.htm
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MULTIMÍDIAMULTIMÍDIA

Fonte: www.65anosdecinema.pro.br/
Tempos_modernos.htm

No Império Romano, foi feito um estudo da proteção médico-legal 

dos trabalhadores e foram elaboradas leis para sua garantia. Os pioneiros 

no estabelecimento de medidas de prevenção de acidentes foram Plínio e 

Rotário que, pela primeira vez, recomendaram o uso de máscaras para 

evitar que os trabalhadores das minas respirassem poeiras metálicas.

Em 1779, a Academia de Medicina da França já fazia constar em seus 

anais um trabalho sobre as causas e a prevenção de acidentes. Em Milão, 

no mesmo ano, Pietro Verri fundou a primeira sociedade filantrópica, 

visando ao bem-estar do trabalhador. Isso porque a Revolução Industrial 

criou a necessidade de preservar o potencial humano como forma de 

garantir a produção, já que muitas fábricas não estavam nem um pouco 

preocupadas com as condições de trabalho de seus trabalhadores.

A sistematização dos procedimentos preventivos (o chamado 

prevencionismo) ocorreu primeiro nos Estados Unidos, no início do 

século XX. Na África, Ásia, Austrália e América Latina, os comitês de 

segurança e higiene nasceram logo após a fundação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em 1919.

Para se divertir e aprender ao       
mesmo tempo

O filme Tempos modernos (1936), produzido, 

dirigido e encenado por Charles Chaplin, é um 

clássico do Cinema mudo. Ele conta a história 

de um operário, Carlitos, que desempenha um 

trabalho repetitivo de apertar parafusos.

De tanto repetir essa atividade, ele tem 

problemas de estresse e, estafado, perde a 

razão de tal forma que pensa que deve apertar 

tudo o que se parece com parafusos, como 

os botões de uma blusa, por exemplo. Ele 

é despedido e, logo em seguida, internado 

em um hospital.
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Após algum tempo, sai de lá recuperado, mas com a eterna ameaça 

de estafa que a vida moderna impõe: a correria diária, 

a poluição sonora, as confusões entre as pessoas, os congestionamen-

tos, as multidões nas ruas, o desemprego, a fome, a miséria...

Neste filme, Chaplin realiza uma preciosa e inteligente sátira às 

técnicas modernas, usadas pela sociedade industrial, em que as 

máquinas substituem a mão-de-obra e os operários são margina-

lizados. Vale a pena ver!

ATIVIDADE 1               

Atende ao Objetivo 1

O fenômeno da industrialização propiciado pela Revolução Industrial trouxe          

imensos benefícios para toda a sociedade, implantando novos processos e meios 

de produção em substituição ao trabalho doméstico e manual. No entanto, 

as conseqüências sobre os trabalhadores também foram muitas. Dentre as 

afirmativas a seguir, assinale aquelas que estão relacionadas com o processo da 

Revolução Industrial:

a. ( ) Grande transformação da sociedade e avanço tecnológico.

b. ( ) Melhoria das condições de trabalho.

c. ( ) Aumento da mortalidade de trabalhadores.

d. ( ) Necessidade de preservar o potencial humano como forma de garantir a 

produção.
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DEPOIS DA "VIAGEM" PELO MUNDO... VOLTEMOS AO BRASIL

Você já aprendeu um pouco da história sobre o processo de 

industrialização e do prevencionismo no mundo. Agora vai aprender 

um pouco como foi a história desses processos no Brasil. 

A industrialização do país foi lenta e demorada. A nossa Revolução 

Industrial começou no final do século XIX, mas foi durante o governo 

de Getúlio Vargas (1930-1945) que a indústria brasileira ganhou força. 

Embora já tivéssemos como experiência o processo de industrialização 

de outros países, passamos pelos mesmos problemas. Em 1970, o Brasil 

era o campeão mundial de acidentes de trabalho.

Veja a Tabela 1.1. Analisando-a, podemos ver que a situação que os 

trabalhadores enfrentavam nas fábricas brasileiras, nos primeiros anos 

do processo de industrialização, era de fato lamentável.   

Ao mesmo tempo, é possível perceber que, com a modernização das 

máquinas e os avanços tecnológicos, a situação vem melhorando cada 

vez mais. No entanto, isso só foi possível pelo esforço conjunto de toda 

a nação: trabalhadores, empresários, técnicos e governo. 

Tabela 1.1: Número de acidentes de trabalho ocorridos no período de 1971 a 1997

Ano Número de 
trabalhadores

Número de 
acidentados Percentual

1971 7.553.472 1.330.523 17,61 %

1972 8.148.987 1.504.723 18,47 %

1973 10.956.956 1.632.696 14,90 %

1974 11.537.024 1.796.761 15,57 %

1975 12.996.796 1.916.187 14,74 %

1976 14.945.489 1.743.825 11,67 %

1977 16.589.605 1.614.750 9,73 %

1978 16.638.799 1.551.501 9,32 %

1979 17.637.127 1.444.627 8,19 %

1980 18.686.355 1.464.211 7,84 %

1981 19.188.536 1.270.465 6,62 %

1982 19.476.362 1.178.472 6,05 %

1983 19.671.128 1.003.115 5,10 %

1984 19.673.915 961.575 4,89 %
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Fonte: INSS.

1985 20.106.390 1.077.861 5,36 %

1986 21.568.660 1.207.859 5,60 %

1987 22.320.750 1.137.124 5,09 %

1988 23.045.901 992.737 4,31 %

1989 23.678.607 888.343 3,75 %

1990 22.755.875 693.572 3,05 %

1991 22.792.858 629.918 2,76 %

1992 22.803.065 532.514 2,33 %

1993 22.722.008 412.293 1,81 %

1994 23.016.637 388.304 1,68 %

1995 23.614.200 424.137 1,79 %

 1996 24.311.448 395.455 1,62 %

 1997 23.275.605 369.065 1,58 %

A melhoria das condições de trabalho no 

Brasil é resultado, como já mencionado, de 

um esforço de vários setores da sociedade. 

Caminhando nesse sentido, diversas leis 

prevencionistas foram elaboradas e, cada 

vez mais, a preocupação com a saúde do 

trabalhador tem sido focada. Em outubro 

de 2007, o Parque Municipal Guarapiranga, 

em São Paulo, ganhou uma escultura 

homenageando o setor prevencionista 

brasileiro, apresentada na Figura 1.1.

Figura 1.1: A escultura O Prevencionista é uma 
homenagem ao setor prevencionista brasileiro. 
Na escultura estão representados diversos 
itens de segurança que fazem parte da rotina 
de milhares de trabalhadores, dependendo do 
setor de atuação, como, por exemplo, capacete, 
óculos de proteção, protetores de ouvido, 
máscara, luvas e botas.

Fonte: www.osasco.sp.gov.br/materia.asp?IdMateria=3825
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SAIBA MAIS...SAIBA MAIS...

A história da legalização de medidas de prevenção de 

acidentes no Brasil é um pouco extensa. A seguir, estão 

listadas as principais medidas e leis que já estiveram (ou estão) em 

vigor no Brasil no que diz respeito ao prevencionismo:

1) Em 15 de janeiro de 1919, é promulgada a primeira lei sobre 

acidente do trabalho, a Lei nº 3.724, já com o conceito do risco 

profissional. Essa mesma lei é alterada em 5 de março do mesmo 

ano pelo Decreto nº 13.493 e, em 10 de julho de 1934, pelo 

Decreto nº  24.637. Em 10 de novembro de 1944, ela é revogada 

pelo Decreto-Lei nº 7.036, que obrigava as autoridades do Ministério 

do Trabalho a fiscalizarem os acidentes do trabalho.

2) Em 1º de maio de 1943, houve a publicação do Decreto-Lei nº 

5.452, que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

cujo capítulo V refere-se à Segurança e Medicina do Trabalho.

3) Em 1953, a Portaria 155 regulamenta e organiza a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e estabelece normas para 

seu funcionamento.

4) A Portaria 319, de 30 de dezembro de 1960, regulamenta o uso 

dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

5) Em 28 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei nº 7.036 foi revogado 

pelo Decreto-Lei nº 293, que dispõe sobre o seguro de acidente 

de trabalho, mas este também foi revogado, em 14 de setembro 

de 1967, pela Lei nº 5.136, que integrou o seguro de acidentes do 

trabalho na Previdência Social.

6) Em 1968, a Portaria 32 fixa as condições para organização e 

funcionamento da CIPA nas empresas.

7) Em 1972, a Portaria nº 3.237 determina a obrigatoriedade do 

serviço especializado de Segurança do Trabalho.
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8) Em 19 de outubro de 1976, a Lei nº 5.136 foi revogada pela Lei nº 

6.367, a Lei de Acidentes do Trabalho, que dispõe sobre o seguro de 

acidentes do trabalho a cargo do INPS.

9) Em 22 de dezembro de 1977, é aprovada a Lei nº 6.514, que 

modifica o Capítulo V do Título II da CLT, relativo à Segurança e 

Medicina do Trabalho.

10) Em 8 de junho de 1978, a Lei nº 6.514 é regulamentada pela 

Portaria 3.214.

11) Em 27 de novembro de 1985, a Lei nº 7.140 dispõe sobre a Espe-

cialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança.

12) Em 17 de março de 1985, a Portaria 05 constitui a Comissão 

Nacional de Representantes de Trabalhadores para Assuntos de 

Segurança do Trabalho.

13) Em 1973, a Lei nº 5.889 e a Portaria nº 3.067, de 12 de abril 

de 1988, aprovam as Normas Regulamentadoras Rurais relativas à 

Segurança do Trabalho.

14) Em 5 de outubro de 1988, a Constituição do Brasil, nas Disposi-

ções Transitórias do art. 10, item II, garante aos membros da CIPA a 

garantia do emprego.

ATIVIDADE 2

Atende ao Objetivo 2

Como você viu nesta aula, o Brasil, apesar de ter tido uma industrialização tardia, 

foi campeão de acidentes do trabalho. Analise a Tabela 1.1, com os dados sobre 

a porcentagem de acidentes do trabalho no período de 1971 até 1997 e, a partir 

dessas informações, busque relacionar a evolução desses dados com as medidas 

legais adotadas com relação ao prevencionismo.



16

e-Tec Brasil – Introdução à Higiene e Segurança do Trabalho

17

   A
u

la 1 •  O
s trab

alh
ad

o
re

s e
 a h

istó
ria d

o
 P

re
ve

n
cio

n
ism

o

 

RESUMINDO...

• Trabalhadores são todos os homens e as mulheres que exercem atividades para 
seu próprio sustento e/ou para o sustento de seus dependentes, seja no setor 
formal, seja no informal da economia.

• A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra na segunda metade do século 
XVIII e mudou as relações do processo de produção.

• Com a Revolução Industrial, houve um aumento do número de acidentes de 
trabalho.

• A preocupação com a prevenção de acidentes do trabalho é muito antiga e é 
registrada em documentos do Egito Antigo.

• A sistematização dos procedimentos preventivos (o chamado prevencionismo) 
ocorreu primeiro nos Estados Unidos, no início do século XX.

• A industrialização do Brasil foi lenta e demorada e só ganhou força por volta dos 
anos de 1930, no governo de Getúlio Vargas.

• Em 1970, o Brasil era o campeão mundial de acidentes de trabalho.

• A história da legalização de medidas de prevenção de acidentes no Brasil é 
extensa. Diversas leis de prevencionismo foram elaboradas visando à melhoria 
das condições dos trabalhadores.
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RESPOSTAS DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE 1

a. (X) Grande transformação da sociedade e avanço tecnológico.

c. (X) Aumento da mortalidade de trabalhadores.

d. (X) Necessidade de preservar o potencial humano como forma de garantir a 

produção.

ATIVIDADE 2

Por meio da análise dos dados da tabela, você pode perceber que o percentual de 

acidentes do trabalho começa a diminuir significativamente a partir da metade da 

década de 1970. Esse cenário pode estar relacionado à regulamentação de uma 

série de medidas legais, como, por exemplo, o estabelecimento da obrigatoriedade 

do serviço especializado de Segurança do Trabalho e as alterações no Capítulo V 

da CLT, que deram competência às Delegacias Regionais do Trabalho de fiscalizar 

e impor penalidades às empresas que não cumprissem as normas em vigor, além 

de explicitar responsabilidades de empregados e empregadores. Afinal, esse é o 

objetivo do estabelecimento de leis prevencionistas: diminuir a quantidade de 

acidentes do trabalho.

 

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA

Na próxima aula, você vai conhecer quais são as conseqüências 

econômicas, políticas e sociais dos acidentes de trabalho. Até lá! 

SITES CONSULTADOS

A INDUSTRIALIZAÇÃO no Brasil: história da industrialização 
brasileira, momentos mais importantes do desenvolvimento indus-
trial do Brasil, a indústria brasileira atualmente. Disponível em: <http:
//www.suapesquisa.com/historiadobrasil/industrializacao_brasil.htm>. 
Acesso em: 17 jul. 2008.
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AS CONDIÇÕES de trabalho na Revolução Industrial: depoimentos de 
época. Tradução de João Luís Almeida Machado. Disponível em: <http:
//www.planetaeducacao.com.br/novo/impressao.asp?artigo=504>. 
Acesso em: 17 jul. 2008.

BRASIL. Decreto-Lei nº 293, de 28 de fevereiro de 1967. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, 28 fev. 
1967. Revogado pela Lei nº 5.316, de 14 set. 1967. Dispõe sobre o seguro 
de acidentes do trabalho. Disponível em: <http://www81.dataprev.gov.br/
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o seguro de acidentes do trabalho na previdência social, e dá outras 
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PAGINAS/42/1967/5316.htm>. Acesso em: 17 jul. 2008.
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BRASIL. Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Diário Oficial 
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