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Trabalhador sanitário: práticas, saberes e    

formação de identidade (1940-60). 

José Roberto Franco Reis 

 

Contemporaneamente, no plano das ações de saúde, a presença de um certo  tipo de 

trabalhador voltado  para ações sanitárias, como agentes comunitários de saúde (ACS), 

agentes indígenas de saúde, trabalhadores de vigilância em saúde, etc.,    se torna cada 

vez mais  importante nos   

diversos  programas  governamentais voltados à Atenção Básica em Saúde.    

Tais trabalhadores foram, em alguma medida,   antecedidos historicamente por outros 

atores   que, nos anos 40 a  60,  exerciam funções na saúde  cuja definição e identidade 

profissional (ou falta de ) se dava muito mais pelo exercício de um conjunto de práticas 

e saberes  articulados  ao campo da higiene e da saúde pública,  ainda que  com precário 

processo formativo.  

Este trabalho pretende  justamente se debruçar sobre  o processo de construção de  

identidade desse trabalhador envolvido com ações  de saúde pública, definidos 

genericamente  como guardas sanitários,   

visitadoras sanitárias, agentes de endemias, que durante  os anos 40 a 

60 desempenharam práticas sociais de enfrentamento da problemática sanitária,   

  ou seja, da relação saúde-doença-cuidado. Para tanto, pretendemos mapear o campo de 

atuação destes atores, seja em áreas rurais ou urbanas,  de   

forma a capturar, a partir do reconhecimento das atribuições que  lhes cabiam, o 

universo identitário desse trabalhador sanitário, suas origens   

históricas e seus  processos formativos, freqüentemente empíricos mas também 

crescentemente organizados em instituições de saúde atuantes no período em questão. 

Nosso objetivo geral é procurar  responder algumas   

questões básicas, ao nosso ver negligenciadas na hoje vasta literatura que aborda a 

saúde em perspectiva histórica: afinal quem eram estes trabalhadores sanitários?  Que 

identidades assumiam na perspectiva de uma   



ação política e de práticas  comum de luta de reconhecimento profissional? 

 

 

"Cada um no seu lugar": o trabalhador da saúde das   

décadas de 40 e 50 do século XX. 

Muza Clara Chaves Velasques  

 

Esta comunicação pretende abordar algumas reflexões sobre as  transformações na 

relações de trabalho e a construção de um “novo tipo” de trabalhador técnico, atuante 

nos processos de fabricação   

elaborados pela  saúde/ciência no Brasil.  Neste sentido, voltamo-nos para o estudo  dos 

trabalhadores de laboratório da Fundação Oswaldo Cruz   

(microcosmos de nossa analise) nas décadas de 1940 e 1950, entendendo que nesse 

momento observamos a vitória de uma nova organização do trabalho que institui um 

novo tipo de saber e cultura nos trabalhadores. As antigas   

relações que produziram um saber e um cotidiano de trabalho onde o “técnico de 

laboratório” mantinha  suas tradicionais características de um “faz tudo” dentro de uma 

realidade local, familiar e “natural”, são definitivamente substituídas por uma lógica 

cada fez mais próxima   

ao modelo taylorista, advindo das novas perspectivas da  saúde e ciência no âmbito das 

relações de trabalho/capital internacional. 

 

A construção do trabalhador técnico da saúde nas   

primeiras décadas do século XX: A Experiência da Fiocruz. 

Renata Reis Batistella 

 

O que se pretende  nesta comunicação é apresentar a pesquisa que recupera a história da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),  através da trajetória    

dos trabalhadores técnicos  do  Instituto Oswaldo Cruz (IOC),   no período de 1900 até 

1930. Neste sentido, utilizamos aqui a noção de técnicos em   

saúde já desenvolvida pelas pesquisas da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 



Venâncio (EPSJV), que inclui desde os  trabalhadores elementares,cuja escolaridade 

não exigiria mais do que os quatro primeiros anos do   

ensino fundamental, até os auxiliares e técnicos que detêm  

respectivamente, ensino fundamental e médio , e pelos tecnólogos, de nível   

superior. 

  Há uma lacuna na história da Fiocruz quando se trata da história dos trabalhadores 

técnicos do IOC nas primeiras décadas do século XX.    

Pouquíssimos trabalhos  abordaram  de forma mais sistematizada a história desse grupo 

de trabalhadores, no caminho de descortinarmos a sua identidade   

constitutiva, seus processos formativos, suas histórias de vida que cotidianamente se 

misturavam ao processo de  afirmação da Fiocruz  enquanto matriz da produção da 

ciência no Brasil, naquela época. Entender a forma   

como se estabeleciam as relações de trabalho entre os próprios trabalhadores e na 

relação desses com os representantes do saber científico da época, desvendam relações 

muito particulares no campo de   

estudo da história dos trabalhadores técnicos da saúde no Brasil. 

 

Trabalhadores Técnicos em Saúde no Brasil: o   

trabalho e o trabalhador técnico em hemoterapia nas últimas décadas do século XX. 

Daiana Crús Chagas 

 

Esta investigação parte de um estudo maior acerca dos trabalhadores técnicos em 

Hemoterapia e busca observar o processo de qualificação deste trabalhador, tomando 

como eixos de análise o estudo da história da   

constituição do modelo de trabalho e dos seus trabalhadores técnicos.    

Para tal se vale, principalmente, da análise de documentos escritos e da  realização de 

entrevistas com alguns depoentes de destaque acerca das   

políticas que incidem sobre o campo. Apesar da regulamentação expressa para sua 

formação, este trabalhador nunca  possuiu reconhecimento  explícito formal no campo 

do trabalho, seja através de sua inscrição no   

Ministério do Trabalho e Emprego, seja através de uma associação de classe que lhe 

represente. Geralmente, teve sua existência reconhecida através de suas práticas 



profissionais. Conformado no espaço entre suas   

práticas de trabalho e as políticas de saúde e sangue que se inscrevem para o campo do 

trabalho técnico em hemoterapia no Brasil, este estudo busca   

compreender alguns aspectos da conformação deste campo de trabalho e das ações 

destinadas à formação deste trabalhador nas últimas décadas do   

século XX. 

 

 

 


