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As Leis do Infortúnio de 1934 e 1944. 

Evangelia Aravanis 

 

As Leis do Infortúnio de 1934 e 1944: Diálogos e Embates entre os Médicos Legistas, 

as Companhias de Seguros e a Faculdade de Medicina do Rio Grande do   

Sul. 

No período da Era Vargas, mais especificamente nas décadas de 30 e 40, foram 

promulgadas duas importantes leis brasileiras do “infortúnio”. A Lei de Acidentes nº 

24.637, de 10 de julho de 1934, e a Lei nº 7036, de 10 de novembro de 1944. Muitos 

trabalhadores brasileiros rapidamente perceberam a reclamação judicial como um 

importante caminho para fazer valer seus direitos, ingressando com ações na Justiça 

Comum. O presente trabalho   

analisa os processos de acidente de trabalho, da capital do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, no período de transcurso da lei de 1934 à de 1944.    

Pretende-se expor esta arena de luta em que se confrontavam os diferentes agentes 

sociais envolvidos e, principalmente, analisar os diálogos e embates que se estabeleciam 

entre os médicos legistas, as companhias de seguros e seus médicos e a Faculdade de 

Medicina do RS, constantemente chamada a   

interferir no julgamento dos processos com seus saberes, tidos como de 

maior relevância. Um outro objetivo do trabalho é apontar como importantes itens  

da lei de acidentes de 1944 passaram a ser incorporados antes desta data, a partir dos 

resultados destes processos trabalhistas. A comprovar tal acontecimento observa-se a 

significativa importância da ação e dos saberes   

dos médicos legistas do período e da própria da Faculdade de Medicina do Rio Grande 

do Sul. Constituí-se, na ocasião, local e nacionalmente, e evocando-se conhecimentos 

em voga em outras partes do globo, um conjunto de   

saberes científicos que endossavam as reivindicações dos trabalhadores e que faziam 

eco e evocavam o “espírito” de um novo tempo, o da era da constituição da justiça do 

trabalho no Brasil. 

 



A saúde dos trabalhadores na perspectiva dos   

médicos colombianos, 1892-1954. 

Oscar Gallo Vélez 

 

Em 1892, o médico Agapito Uribe Calad publicou a tese Transtornos medulares de 

origen complexo. Na sua pesquisa são descritos alguns dos efeitos do   

trabalho mineiro na saúde dos trabalhadores. Com uma mistura de teorias médicas, o 

texto de Uribe Calad se destaca entre as teses médicas do   

período porque, em uma linha que parece evocar a Ramazzini, aponta claramente à 

relação existente entre algumas doenças e o lugar ou espaço do trabalho. Mais de um 

século depois, em 1954, o médico Jaime Eduardo Camargo Franco publicou 

Contribución al estúdio de las enfermedades   

profesionales. Camargo flutua entre a medicina e o direito, destacando especialmente as 

tensões existentes entre ambos os campos do saber, para definir as doenças 

ocupacionais. No interregno destas publicações, foram   

escritas mais de 150 teses e artigos médicos relacionados com a saúde 

dos  trabalhadores. O objetivo desta apresentação é analisar as direções e   

temáticas dessas pesquisas. Mediante este analise se obteve um panorama  sensível 

acerca das condições de saúde dos trabalhadores em setores como  mineração, 

agricultura e indústria têxtil, e percebeu-se a paulatina   

materialização da higiene industrial e a medicina do trabalho. Por fim, foram reveladas 

as mudanças legislativas e o horizonte, nacional e  internacional, em que foi configurada 

a previdência social. 

 

La salud de los trabajadores entre medicina,   

asistencia y charlatanismo, Colombia, 1875-1930. 

Jorge Márquez Valderrama 

 

En la transición del siglo XIX al siglo XX emergen en Colombia diversos procesos de 

medicalización inscritos en el proceso de instauración de la   

medicina universitaria de corte occidental. Entre ellos, se va perfilando el de la 



medicalización de los trabajadores, coincidente con los albores de la   

industrialización y de los medios modernos de transporte (navegación a vapor, 

ferrocarriles y carreteras). Al comienzo, esta medicalización se manifiesta tímidamente 

a través del fomento de la higiene dirigida a los   

sectores más pobres de la población, sobre todo urbanos. Se van perfilando la higiene 

del trabajo y del trabajador y la higiene industrial. En los años   

1920 se dan rupturas en la forma cómo la medicina oficial aborda los problemas de la 

pobreza, las relaciones capital/trabajo y la salud colectiva.   

Estas rupturas estuvieron en sintonía con los debates internacionales acerca  del 

desgaste y la fatiga corporales y de las enfermedades asociados al   

trabajo. Al mismo tiempo propiciaron condiciones de posibilidad para la  emergencia de 

la medicina del trabajo en Colombia. El esfuerzo de   

medicalización del trabajador por parte de las empresas y el Estado no  alcanzó a cubrir 

a una gran población flotante, sin acceso a los sistemas   

sanitarios y de asistencia. Esto propició la persistencia de formas de  atención populares, 

del charlatanismo y del recurso por parte de los  trabajadores y sus familias a una gran 

panoplia de oferentes de cuidados para   

la solución de los problemas de salud. La oferta médica universitaria era  insuficiente y 

debía competir con ofertas rivales y hasta complementarias.   

Dos contextos colombianos sirven para mostrar estos cambios: los ferrocarriles y la 

minería. La ponencia analiza de manera comparativa el  conocimiento histórico de estos 

dos contextos para evaluar sus alcances e   

intentar abrir nuevas perspectivas. 

 

Del capital humano a la renta del trabajo: los   

funcionarios laborales y la industrialización en Argentina, 1930-1945. 

Hernán González Bollo 

 

El objetivo del presente trabajo es seguir la transformación institucional  de la División 

Estadística del Departamento Nacional del Trabajo, bajo la   

dirección del doctor José Figuerola (1930-1945). Dentro de las políticas  conservadoras 

este proceso es paralelo a la transformación de la visión  gubernamental del papel de la 



mano de obra industrial en la economía, que   

pasa del concepto reformista capital humano al término protokeynesiano de  renta del 

trabajo. Este paso conceptual es clave para dar inicio en la   

Argentina a las políticas expansivas y contracíclicas de fines de la  década de 1930, que 

se coronan en la década de 1940 con el peronismo en el   

poder. Nos concentraremos en los tres momentos de la travesía de la  División 

Estadística en la alta función pública, hasta convertirse en un   

organismo asesor de políticas laborales. En cada transición amplió sus  argumentos, 

entre otras cuestiones, sobre la ventaja de dotar de mayor   

capacidad de compra a los salarios pagados a obreros y a empleados, como una  función 

de política económica expansiva. Este argumento de cuño   

expansionista revela la conformación en el seno del estado argentino de una concepción 

macroeconómica alternativa frente a la inicialmente dominante   

entre la elite de funcionarios estadísticos: la visión formalizada de la economía mediante 

grandes agregados de valores monetarios, delineada por la   

Oficina de Investigaciones Económicas, del Banco de la Nación, que luego  pasó al 

Banco Central, bajo la dirección de Raúl Prebisch. 

 

 “Recuperando corpos para o capital: o Centro de   

Reabilitação Profissional de João Pessoa e a ditadura militar  brasileira”. 

Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva 

 

Em meio a tantas práticas repressivas, a ditadura empresarial-militar brasileira (1964-

1985) deu início a um vasto programa de reabilitação   

profissional daqueles que haviam sofrido traumas físicos ou desenvolveram doenças em 

decorrência de suas atividades laborativas, objetivando recuperá-los e recolocá-los no 

mercado de trabalho. Através dos Centros de   

Reabilitação Profissional (CRPs), progressivamente espalhados por todo o país, foi 

posta em prática uma vasta política previdenciária de assistência à saúde do trabalhador, 

apresentada pela voz oficial como um   

avanço em termos de direitos sociais, mas que também guardava íntima relação com a 

agenda econômica da ditadura militar e seu comprometimento com o capital. Meu 



objetivo com esta comunicação é discutir como a   

questão dos acidentes e doenças do trabalho é reveladora não apenas das condições de 

vida e trabalho a que os trabalhadores brasileiros eram/são submetidos, bem como o 

quanto a questão da saúde do trabalhador foi um   

ponto relevante para a constituição de políticas públicas nas mais diversas áreas: 

legislação trabalhista e social, previdência social e  saúde pública. Através da análise 

dos prontuários de atendimento do CRP   

da cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, a presente  comunicação, fruto 

de tese de doutorado em desenvolvimento, pretende apresentar um panorama da política 

de assistência aos trabalhadores   

incapacitados para o trabalho, examinando suas trajetórias a partir de sua entrada na 

reabilitação profissional, acompanhando seu dia-a-dia na   

instituição, evolução do tratamento, treinamentos a que foram submetidos, até sua 

aposentadoria ou reinserção no mercado de trabalho. Como os trabalhadores encaravam 

este processo? E os funcionários do CRP? Quais os objetivos dessa política de 

reabilitação profissional? Estas são algumas das questões que buscaremos discutir a 

partir da análise a contrapelo de   

alguns casos dos prontuários do CRP-JP, procurando dar voz a esses trabalhadores 

costumeiramente silenciados pelo capital e pela história. 


