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A PRODUÇÃO SOCIAL DO ERRO - O CASO DOS
ACIDENTES AMPLIADOS

Tom Dwyer

Riscos de acidentes ampliados em diversos setores, inclusive o setor químico,
têm sido objetos de intensos estudos e reflexões nas ciências sociais ao longo dos
últimos 15 anos. A freqüência desses acidentes e a generalização de fatores de risco
por toda parte nas sociedades industrializadas vêm levando alguns importantes
sociólogos a falar em "sociedade de risco'.

Beck (1992) lança a idéia de que o acelerado desenvolvimento da modernidade
levou à formação desse novo tipo de sociedade. (Giddens, 1991:191) fala da produção
de "um mundo de riscos de grandes conseqüências'. Na perspectiva de Beck, uma
parte importante do processo de tomada de decisões a respeito de risco nessas
sociedades foge do controle político:

Apenas uma parte das competências nas quais são baseadas as tomadas de decisões se
juntam no sistema político e estão sujeitas aos princípios da democracia parlamentar.
Uma outra parte é removida das regras de fiscalização e aprovação pública e delegada
às empresas em nome da liberdade de investimento e da liberdade de pesquisa na
ciência. (Beck, !992:184)

Em outras palavras: para Beck, uma parte do processo de tomada de decisões
foge do controle político.

Bem antes da onda intelectual criada em torno da 'sociedade de risco', autores
de orientação marxista, tais como Castleman, elaboraram uma idéia bastante
poderosa de que os países de terceiro mundo passarão a sofrer maiores níveis de
risco relativo aos desenvolvidos por causa da transferência de tecnologias perigosas
destes últimos para os primeiros. "A classe de problemas contidos na exportação de
perigos constitui uma ameaça crescente ao meio ambiente mundial, saúde e relações
internacionais" (Castleman, 1983:301). A hipótese central desta abordagem é: por
razões ligadas à sua posição na estrutura de uma economia capitalista cada vez
mais mundial, os países em desenvolvimento seriam condenados a maiores níveis
de degradação ambiental, doenças causadas por novos processos industriais e danos
produzidos por acidentes ampliados.

Numa primeira impressão, esta hipóteseparece se verificar quando se lembra de
alguns dos acidentes ampliados produzidos ao longo destes últimos anos: Bhopal,
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Vila Socó, San Juan Ixhuatepec. Os dados estatísticos parecem fortalecer ainda mais
esta primeira impressão. No período de 1974 a 1987, dois terços dos acidentes
químicos ampliados se produziram em países de primeiro mundo, mas apenas 8%
das mortes ocorreram nestes países, em que cada acidente resultou em uma média
de nove mortes, enquanto nos países de periferia a média gira em torno de 190
mortes (Freitas, 1996). A partir desta última observação, uma hipótese suplementar
se sugere. Por causa da maior eficácia de arranjos feitos 15ara conter os efeitos de
acidentes e por causa da eficácia de políticas de remoção de populações ameaçadas
e de tratamento de vítimas, acidentes idênticos terão conseqüências sobre a vida
humana e o sistema ecológico menores no primeiro do que no ierceiro mundo. A
tese de doutoramento de Freiras (1996) trata de maneira muito competente aspectos
desses arranjos e políticas, prestando atenção especial ao caso brasileiro.

ACIDENTES AMPLIADOS COMO FONTE DE MORTE

Na civilização industrial, os grandes acidentes foram produzidos no processo
de mineração de carvão e a grande parte de suas vítimas era de trabalhadores. Os
acidentes de Courrières, Monoongha e Senghenydd são exemplos bastante "
conhecidosJ A ocorrência destes desastres contribui para acelerar processos políticos,
científicos e profissionais que levaram a profundas transformações em técnicas, normas,
conhecimentos e poderes de trabalhadores e, mediante isso, ao controle e à redução
das conseqüências desse tipo de acidente nos países desenvolvidos.

Embora esses grandes acidentes tenham matado muito menos trabalhadores
do que os rotineiros acidentes do dia-a-dia, eles chamavam muito mais a atenção.
Hoje, além dos trabalhadores, os acidentes ampliados ameaçam populações civis,
futuras gerações e o sistema ecológico. Por enquanto, ninguém imagina que esse
tipo de acidente mate tantas pessoas quanto outras formas daquilo que os
epidemiologistas chamam de 'morte por causas externas'. A importância dos
acidentes ampliados está contida no fato, amplamente demostrado no caso de
Chernobyl, de que pela primeira vez o homem, por meio de atividades concebidas
para garantir seu próprio progresso e nível de vida, pode produzir um nível de
destruição capaz de matar grandes números de civis; abalar os alicerces da estrutura
econômica e política não apenas do país onde o acidente foi produzido mas também
de seus vizinhos; ameaçar em uma escala massiva as capacidades reprodutivas
humanas e resultar em enormes danos ao meio ambiente.

10 acidente de Courrières, França, resultou na morte de 1.101 mineiros em 1906: o de Monongha, EUA, matou 361 em
1907: e o da Universal Colliery em Senghenydd. Grã-Bretanha, matou 439 pessoas em 1913.
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As conseqüências tanto desastrosas quanto imprevisíveis de acidentes ampliados
levam o fenômeno a merecer atenção especial tanto da parte dos poderes públicos
quanto na academia. A sociedade passa a delegar responsabilidades a diversas
instituições para garantir a prevenção, assegurar a redução das conseqfiências de
eventuais acidentes por meio de medidas de contenção - e, eventualmente, de remoção
e tratamento - e para garantir a indenização das vítimas e de seus dependentes.

A história dos acidentes do trabalho demonstra que, na medida em que a
importãncia de certos tipos empíricos de acidente é reduzida, novos tipos aparecem.
Ou seja, uma parte dos ensinamentos derivados da nahse de acidentes qmmlcos

a  I  "
p  

ampliados pode ser aplicada para examinar e controlar novos riscos. No Brasil,
vejam-se casos de verdadeiros desastres provocados por 'processos produtivos' em
outras áreas. Na área hospitalar, por exemplo, 126 pacientes foram intoxicados e
pelo menos 64 morreram no Instituto de Doenças Renais em Caruaru (PE), em 1996.
Este exemplo - e a incapacidade das associações profissionais médicas de enfrentar
questões relacionadas às respons~bilidades, tanto do ponto de vista técnico quanto
ético, dos profissionais envolvidos no processo e em outros processos parecidos -

levanta uma dúvida de natureza mais geral. Quais são as capacidades das instituições
brasileiras às quais a responsabilidade do gerenciamento da segurança é confiada?
Será que essas instituições têm a capacidade de garantir m'veis aceitáveis de segurança
mediante o uso de poder para disciplinar e dirigir as ações de seus membros?
Sabe-se que o desenvolvimento de certos processos de biotecnologia e de engenharia
genética no País envolverá membros da profissão médica e outras profissões
especializadas na prevenção de riscos, É fundamental perguntar se essas profissões são
equipadas para responder à altura os desafios que o desenvolvimento desses
processos propõe (Doyle & Persley, 1996).

DA ESTRUTURA DO CAPITALISMO MUNDIAL AO LOCAL DE TRABALHO

Os dados citados sobre acidentes ampliados parecem sustentar a hipótese de
que os países de terceiro mundo, por causa de sua posição subalterna e dominada
na divisão internacional do trabalho, assumem riscos fora de seu controle. Seus
líderes empresariais e políticos escolhem estratégias de investimento em que elevados
riscos são aceitos em troca de desenvolvimento econômico ou empresarial. Na
medida em que esses riscos acabam afetando a saúde financeira e política de
empresas, do país ou de seus vizinhos, na proporção em que os movimentos sociais
e políticos mobilizam para contestar os riscos, criam-se forças capazes de transformar
políticas de investimento, e assim tipos empíricos de risco passarão a ser controlados.
Ou seja: países têm escolhas.
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Embora o modelo de controle direto de processos produtivos por agentes do
Estado não garanta a ausência de acidentes ampliados nem no mundo desenvolvido
nem no subdesenvolvido, o visível fracasso que cada acidente representa indica a
necessidade de desenvolver novos modelos de análise de causa e estratégias de
prevenção. Modelos em que as responsabilidades daqueles que lidam com a
produção e prevenção de acidentes em uma base diária serão definidos. Mas será
preciso falar apenas em termos de governos, profissões e empresas? Será que estes
não são compostos de pessoas que têm conhecimentos, pensam, agem e refletem
sobre as conseqüências de suas ações? Ou será que, conforme o modelo de explicação
estrutural de origem marxista, membros dessas instituições apenas aceitam de
maneira passiva os riscos que lhes são impostos?

Para responder a estas interrogações é preciso entender o que acontece nos
locais onde se produz aqueles acidentes do trabalho que se transformam em acidentes
ampliados. Na França, o engenheiro de segurança na área de energia nuclear, Llory
(1996), fez três perguntas: Qual é a origem das pressões que levam à tomada de
riscos em organizações complexas? Como é que estas são passadas para o conjunto
dos quadros das organizações? Qual é seu impacto sobre as ações do conjunto de
trabalhadores no dia-a±dia? (Llory, 1996).

A resposta à primeira pergunta, na ótica de Nichols (1997), deve ser buscada
em uma teorização sofisticada a respeito do papel dos meios de acumulação em
uma sociedade capitalista. Para responder à segunda pergunta, Berman (1978) fez
um estudo de inspiração marxista sobre as profissões de segurança do trabalho nos
Estudos Unidos, no qual demonstrou como elas se estruturaram para servir aos
interesses de capital. Seu estudo traça a maneira como essas instituições se formaram
de modo a responder a demandas de segurança como se estas fossem apenas técnicas,
de culpar as vítimas dos acidentes e de garantir uma certa percepção de redução e,
assim, uma aceitação do perigo. Berman I1978) também demonstrou que nem todos
os profissionais de segurança aceitaram esse processo por entender que ele servia a
interesses contraditórios ao bem-estar do trabalhador. Mais tarde, Walsh (1987),
Duclos (1989) e outros autores passaram a estudar essas profissões em maior
profundidade. Em resposta à terceira pergunta, Nelkin & Brown (1984) demostraram
que aqueles trabalhadores americanos que vivem sujeitos a múltiplos perigos se
sentem, grosso modo, incapazes de transformá-los.

Em outras palavras: estes três grupos de autores retratam um mundo onde o
poder de uns sobre os outros se manifesta de várias formas. As profissões de
segurança se formam de modo a fazer que, de um lado, riscos sejam gerenciados
como se fossem meramente técnicos e, de outro, a vasta maioria dos acidentes que
acontecem é considerada resultado de atos falhos dos trabalhadores. Neste texto,
outro referencial será buscado, um que tenha respaldo na sociologia e que seja capaz
de explicar as causas dos acidentes de modo a.levar à identificação de meios de
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prevenção. O referencial usado é derivado da sociologia do trabalho clássico e é
reconstruí4o dentro da fenomenologia, É uma teoria que busca investigar a
causalidade do acidente a partir do exame da vida como ela é realmente vivida
pelos at~res sociais envolvidos em processos produtivos, atores que convivem no
seu dia-a-dia com riscos, entre os quais alguns levam ao acidente. Esta teorização
requer que os conhecimentos e as capacidades dos trabalhadores perante o mundo
do trabalho Sejam examinados, assim como as motivações que levam à ação.

PODER -- UM CONCEITO CENTRAL

O poder é um dos conceitos mais clássicos das ciências sociais. Segundo o
Dicionário de Ciência Política, de Bobbio et al. (1991): "Num primeiro momento se
pode dizer que o comportamento de A visa modifiçar a conduta de B: A exerce
Poder quando provoca 'intencionalmente' o comportamento de B" (Bobbio et ai.,
1991:935). Em situações de trabalho, A opera de manei.ra a fazer que o trabalho de B
se efetue da maneira desejada por ele. Em situações de risco, A age de modo a fazer
que B trabalhe na presença de riscos - assim o trabalho é cumprido. Fazendo assim,
A exerce poder e um efeito previsível, mas não desejado, deste exercício de poder -
é o acidente do trabalho produzido segundo a ação de B.

A bibliografia define diversos tipos de poder, cada um vivido de maneira distinta
pelos atores superiores e os subalternos. Galbraith (1989) distingue três tipos distintos
de poder no seu livro Anatomia do Poder: compensatório, condigno e condicionado.
Etzioni (1961) traz o conceito de poder para dentro da área da sociologia das
organizações, sugerindo que três tipos operam dentro de organizações: coercitivo,
remunerativo e normativo. Os dois primeiros são compatíveis com os dois primeiros
de Galbraith (1989), enquanto o poder normativo de Etzioni tem, conforme sua
aplicação, um caráter de poder coercitivo ou condigno. O poder condicionado de
Galbraith é descrito da seguinte maneira:

Enquanto o poder condigno e compensatório são msíveis e objetivos, o poder
condicionado, em contraste, é subjetivo; nem os que o exercem, nem os que se sujeitam
a ele estão necessarzamente sempre cientes de que ele está sendo exercido. A aceitação
da autoridade, a submissão à vontade alheia, torna-se a preferência mais alta daqueles
que se submetem. (Galbraith, 1989:25)

Em uma sociedade moderna, este último tipo de poder corresponde, pelo menos
em parte, ao poder disciplinar Sobre o qual Foucault (1986) escreveu. O exercício
deste poder na área de segurança em locais de trabalho concretos é identificado ao
trabalho daqueles profissionais que agem em torno da questão: engenheiros, mé¿icos,
técnicos, psicólogos, ergonomistas.
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Uma idéia básica pode ser derivada de Etzioni (1961) e Galbraith (1989): na sua
vida em sociedade, as pessoas mantêm diversos papéis; agindo dentro destes, elas
entram em relacionamentos interdependentes mas desiguais com outras. Na medida
em que um ator inferior recusa.se a agir conforme os desejos do ator superior, este
último recorre ao recurso de poder, empregando incentivos e punições, para
'provocar intencionalmente o comportamento desejado', Os atores superiores
também buscam organizar o mundo material e social para que ele seja aceito pelos
atores inferiores como é apresentado a eles, desta forma exercem poder
(condicionado.) sem se sentir necessidade de recorrer aos dõis outros tipos.

Do mesmo modo em que os diversos tipos de poder são exercidos na sociedade
como um todo, eles também se exercem dentro de instituições e grandes organizações
e na vida do dia-a-dia, É justamente na vida, no trabalho cotidiano, que acidentes
são produzidos e prevenidos. Para prevenir um importante número entre eles não é
necessário abolir o capitalismo nem fortalecer o aparelho do Estado, mas estimular
tuna inversão de relações de poder no m'vel micro e, no caso examinado neste capítulo,
em locais de trabalho onde os riscos de acidentes ampliados se apresentam: Para  p *

poder falar de maneira concreta dos locais de trabalho, e preclso recorrer a estudos
que permitam 'ver' as relações sociais qúe produzem os erros que:podem resultar
em acidentes ampliados, pouco freqüentes mas muito destrutivos.

Na matriz teórica a ser empregada neste texto, amplamente divulgada em outras
publicações (Dwyer, 1989, 1991), três tipos de poder são conceitualizados em locais
de trabalho, e estes se ar ticulam em três níveis de relações sociais: recompensa, comando
e organização, e em um nível não-social - o do indivíduo-membro. A relação social é
a maneira na qual o relacionamento entre pessoas e seu trabalho é gerenciada.

 O CONTEXTO INSTITUCIONAL QUE REGULAMENTÁ A
SEGURANÇA EM INDÚSTRIAS DE ALTO RISCO

Indústrias onde se fabricam e manipulam produtos de alto risco normalmente
são cercadas por dois quadros legais: de um lado, pela regulamentação das
condições de trabalho, o do outro, da relação com o meio ambiente. Profissionais
de segurança do trabalho e do meio ambiente são encarregados pelas empresas de
responder às exigências legais e garantir a segurança no plano interno. Esses
Profissi0nais empregam sofisticados programas, métodos e técnicas de análise nas
quais se baseiam suas intervenções, que incluem árvores de causas, segurança
sistêmica, Hazard and Operability Study (HAzoP), Preliminary Hazard Analysis
(PHA) e Atuação Responsável.
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No geral, sabe-se muito pouco sobre como o quadro legal influencia o tratamento
dado à segurança dentro das empresas e como elas respondem a exigências internas
para enfrentar os desafios propostos. Galli (1997) analisa questões de segurança do
trabalho e do meio ambiente no pólo petroquímico de Cubatão (SP) e, mesmo sendo
um estudo locàl, traz uma luz a respeito da situação mais geral; Ele relata que a
partir de 1991 tentou-se, com a assessoria da Organização Internaeional de Trabalho
(OIT), instalar um sistema de controle de riscos de acidentes ampliados neste pólo
petroquímico. Membros de várias empresas da região participaram do I Simpósio
Internacional para Prevenção de Riscos de Acidentes Maiores (SIPRAM). O objetivo
foi cumprir aConvenção n° 170 da OIT "que estabelece regras para o uso de produtos
químicos no trabalho" (Galli, 1997:109). A partir desse evento formou-se uma
comissão cOmposta de membros dos governos estadual e municipal, engenheiros
das indústrias e um representante dos trabalhadores. Galli descreve o processo:

As reuniões contaram principalmente com a presença dos representantes da indústria
e do governo. A participação do representante dos trabalhadores foi muito pequena,
restringindo-se apenas às primeiras reuniões. Após dois anòs de reuniões e de muitos
esforços, as reuniões foram se rareando, e essa iniciativa foi dando lugar a vários
programas, principalmente programas de mitigação, já existentes no pólo, até se acabar
por completo em 1993. (Galli, 1997:110)

Em seu estudo, Galli (1997) levantou dados iniciais em quatro plantas, em 1996,
e observou a adesão ao programa desenvolvido a partir do SIPRAM em apenas duas
delas. Das duas que não aderiram, uma não tinha "iniciado nenhum estudo de análise
de risco como havia sido requisitado pelo governo municipal através do programa
Sn~RAM" (Gal!i, 1997:115). Na outra, uma série de exigências do governo municipal
tinha levado a empresa a fazer suas primeiras análises de risco. O poder público,
porém, nunca chegou a verificá-las nem a exigir a implementação de planos de ação.

Dessas primeiras observações, já é possível levantar a hipótese de que tais locais
 de trabalho seriam estruturados de tal maneira a apresentar maior nível de
descontrole de riscos do que aqueles locais de trabalho que respondem às exigências
do governo, Na medida em que no terceiro mundo o Estado é menos a ,tuante como
controlador de riscos industrias e ambientais do que no primeiro mundo, poder-se-
ia esperar que, comparando a mesma indústria no primeiro mundo e no terceiro
mundo, maiores-danos seriam produzidos neste último. É interessante notar qué na
segunda planta, filial de uma empresa multinacional, a decisão de implantar a
segurança sistêmica foi tomada na matriz. Uma pergunta se impõe: este tipo de
iniciativa poderia ser mais eficaz do que a eventual adesão ao projeto envolvendo
análises de risco e ações preventivas patrocinado pelo governo?

É preciso observar que as análises de risco são normalmente conduzidas na
base de padrões calcuiados no primeiro mundo. Por exemplo: os padrões para
resistência e vida útil de tubulações são desenvolvidos na base do pressuposto de que
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existe uma continuidade no fornecimento de eletricidade à planta. Pressuposto que, na
região de Cubatã0, é falso. Cortes de luz acontecem em média mais de uma vez por
mês, e isto produz o resfriamento e subseqüente aquecimento de tubulações,
sujeitando-as assim a tensões cujas conseqüências nunca foram contempladas quando
as probabilidades de seu rompimento foram calculadas. Este exemplo pode ser
reproduzido por vários outros cálculos cruciais. O fato de que tecnologias não operam
de modo idêntico em países diferentes é bastante conhecidot e Wisner (1985, 1993)
chega a _formular a idéia de 'antropotecnologia' (Wisner, 1985, 1993). Ao que tudo
indica, os analistas de risco não dão a devida atenção a este fato.

Existe grande controvérsia científica em torno dos cálculos de risco feitos por
profissionais. Freitas (1996) discute um acidente em uma indústria de polímeros, no
estado de Rio de Janeiro, que matou dois trabalhadores e resultou em lesões a mais
cinco. Usando as probabilidades de acidente fornecidos pela empresa, ele calculou
que "seriam necessários cerca de 2.222 anos para que se chegasse a uma vítima
fatal" (Freitas, 1996:98).

A SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL E A TRANSFORMAÇÃO DO
CAMPO DE ANÁLISE DOS ACIDENTES

Uma característica central do sistema econômico da' sociedade pós-industrial é
queo conhecimento vira força de produção. Não é à-toa que o estatuto de conhecimento
de profissionais sobre o mundo que eles imaginavam dominar se tornou um dos
principais desafios das disciplinas e profissões (inclusive na área de segurança do
trabalho) hoje em dia. No campo intelectual, os fracassos de uma disciplina levam a
uma busca de conhecimentos de outras e assim à busca da interdisciplinaridade. Um
gerente com longa experiência na área de análise de riscos citado por Freitas (1996)
observa: "por mais que as análises de riscos procurem fechar o cerco em torno das
falhas possíveis, parece que sempre existem algumas que não são aprendidas e
previstas, escapando pelas bordas" (Freitas, 1996:98).

Está acontecendo hoje em dia aquilo que Llory define como uma mudança radical
de paradigma que acontece a partir do momento em que dermos prioridade aos
fenômenos sociais e culturais em vez do comportamento individual, na medida em
que são distintos os processos e levam à busca de dados e informações diferentes, à
análise e processamento diferente destes dados e informações e uma articulação e
interpretação diferente destes dados e informações. (Llory, 1996:06).

Agora, então, retoma-se o tema de como se processam as questões de segurança
em locais de trabalho.
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O LOCAL DE TRABALHO NO DIA-A-DIA

No dia-a-dia os trabalhadores se engajam em suas tarefas, entram em contato
com os resultados dos trabalhos de outros e assim produzem prédios, litros de leite,
pacientes saudáveis, carros, aulas, produtos químicos etc. Em locais de trabalho
onde se empregam, por exemplo, processos envolvendo a manipulação de produtos
químicos perigosos, erros se produzem de maneira rotineira. Além de problemas
de produção e qualidade, produzem-se pequenos incidentes, acidentes do trabalho
com ou sem perda de tempo e, muito raramente, acidentes ampliados, É no local de
trabalho que os acidentes tanto de conseqüências limitadas quanto ampliados são
produzidos - e é aqui, em última análise, que as reponsabilidades para sua produção
têm de ser atribuídas e as técnicas de prevenção precisam ser elaboradas e aplicadas.

A relação social é a maneira pela qual o relacionamento entre o trabalhador e
seu trabalho é gerenciada. A produção de erros cujas conseqüências são limitadas
assinala, com ~:equencla, a existência de relaç6es sociais capazes de produzirf

. . A ,

acidentes de proporções maiores.
Agora será feita uma breve exposição de elementos da teoria sociológica,

ilustrando sua utilidade com algumas pequenas referências à bibliografia sobre
acidentes industriais e com elementos do estudo que Galli (1997) realizou em
profundidade em uma planta no setor petroquímico em Cubatão. A teoria da
produção social do erro teoriza que acidentes do trabalho são produzidos em três
m'veis de relações sociais: recompensa, comando e organização e em um nível não-
social de indivíduo-membro.

NíVEL DE ORGANIZAÇÃO

Quando Galbraith (1989) investiga o conceito 'poder condicionado', passa ionge
dos processos do dia-a-dia em locais de trabalho. Antes de entrar no exame do nível
de organização, é preciso dizer que uma parte daquilo que Galbraith (1989) chama de
"poder condicionado' se constitui no nível de comando, em que pessoas aceitam os
perigos de suas tarefas como se fossem naturais, abordando-se a operação da relação
social de servidão voluntária. Pessoas agem dentro de uma divisão do trabalho em
que elas se identificam em relação às outras em virtude dos postos que preenchem,
das qualificações que detêm e das tarefas que executam. Elas próprias definem seu
"poder de fazer' como um atributo próprio, assim mascarando o fato de que o atributo
foi construído pelo sistema social dentro do qual trabalham. No 'nível de organização',
o trabalho é produzido por meio do controle exercido sobre a divisão do trabalho. A
maioria dos acidentes do trabalho nos países industriais avançados é produzida neste
nível, e duas relações sociais podem ser destacadas: desorganização e falta de
qualificação. Também existe uma terceira relação: o trabalho rotineiro.
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Treinamento de pessoal foi desde sempre considerado uma maneira para reduzir
a falta de qualificação. Para um empresário do setor de construção civil, colocava-se a
questão da diminuição dos índices de acidentes através do treinamento e da educação
dos operários. Para este empresário, entretanto, em um ramo em que se constroem
estradas, metrôs, túneis, barragens elétricas e outras grandes estruturas, isto era
praticamente impra~cável pelas dificuldades de motivá-los e treiná-los (Costa, 1976).

As conseqüências da falta de qualificação sobre a produção de acidentes são
bem conhecidas em todos os setores da economia. Um relato de clássico livro sobre
acidentes do trabalho no País é bastante ilustrativo:

Era meu primeiro dia de serviço... Fui limpar a máquina que estava operando. Era
uma descaroçadora de algodão. Caiu a trava, e a garra desceu e pegou meu braço
direito. No hospital me amputaram embaixo do cotovelo. Depois me disseram que a
trava costuma cair sozinha. (Cohn et al., 1985:01)

Galli (1997) destacou a importância da falta de qualificação na planta principal
de sua investigação. Trabalhadores mais experientes estavam se aposentando e seus
substitutos eram trabalhadores mais novos. Sobretudo em situações de emergência,
havia uma reduçâo no nível médio de qualificações para as tarefas a serem
executadas. Além do mais, 'Era previsto um treinamento de área mais longo, mas
com a necessidade de pessoal para completar o quadro da operação o treinamento
foi encurtado'. Uma Outra fonte de falta de qualificação tinha sido introduzida em
tempos recentes, a política gerencial estava substituindo operadores especialistas
por operadores generalistas. Os operadores perceberam que essa política estava
reduzindo qualificações de maneira perigosa, 'há grande rotatividade de tarefas,
todos têm que conhecer a planta toda, então quando alguma parte do processo é
modificada e as pessoas não tomam conhecimento, pode gerar uma situação de
risco (Galli, 1997:145).'

Sujeitos à relação social de falta de qualificação, trabalhadores acabam
ignorando ou subestimando riscos, tratando-os de maneira inadequada e assim
introduzindo novos perigos no local de trabalho. Um acidente que provocou
ferimentos sérios em um operador teve a seguinte análise, de acordo com Galli (1997):

O relatório oficial desse acidente apontou a falta de quaI~'cação do operador.., e também
deseu par e instrutor... A recomendação de segurança foi aumentar o treinamento de
ambos os operadores, o que faz sentido, mas somando-a aos comentários do chefe do
departamento pode-se supor que a estratégia de treinamento não é geral e sim pontual,
concentrando-se após a ocorrência de acidentes, enquanto por outro lado há uma
estratégia geral de redução de qualificação. (Galli, 1997:137)

Além de resultar em perigos específicos, a falta de qualificações leva também à
produção de desorganização no local de trabalho. Por falta de conhecimentos, um
trabalhador não completa sua tarefa de maneira adequada, e um próximo
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trabalhador, por ignorar este fato, acaba produzindo um acidente. Observa-se que o
emprego de tecnologias pós-industriais em indústrias está associado à produção
sistemática de desorganização porque o nível de complexidade e interligação de
sistemas é de tal ordem que os operadores não conseguem ter acesso às informações
das quais precisam para trabalhar em segurança. As origens de desorganização
podem ser organizacionais, como aconteceu no acidente da nave espaciat Challenger,
ou sistêmicas, como no caso do acidente de Three Mile Island, em que conhecimentos
adequados a respeito dos processos não estavam disponíveis, de modo a permitir
uma compreensão adequada, em tempo real, da série de eventos que provocaram o
acidente. Na planta investigada por Galli (1997), um tipo extremamente perigoso de
desorganização era visto como sendo causado pelo enxugamento de quadros. De
acordo com Galli, um operador diz: "Eles enxugaram o quadro de operadores e o
serviço aumentou, então os operadores têm que se virar. Se o cara está apressado
não dá para fazer o controle fino dos computadores, e então o tanque fica
transbordando" (Galli, 1997:143).

Nesta situação, qualquer faísca poderia levar a um acidente ampliado. O
operador acrescenta: "Eles falam que foi erro operacional" (Galli, 1997:143). Os chefes,
responsáveis pela coordenação das atividades de vários grupos de trabalhadores e
do relacionamento entre o sistema técnico e os diversos sistemas sociais operando,
não se dão conta da desorganização reinante. "Outro dia, o chefe de operação me
perguntou por que eu,ta fazer a medição manual se tinha medição eletrônica; ora,
Porque a medição eletrônica não funciona, ele nem estava-a par" (Galli, 1997:144).

No estudo de Galli (1997), um acidente devido à desorganização tinha ferido
gravemente  t rês  operadores  e  resu l tado  em um vazamento .  A au to ra
entrevistou os colegas das vítimas e descobriu um estado de desorganização
crônica. Porém, nesse caso, contrastando com o anterior, o relatório oficial da
empresa ignorou o papel dessa reIação social na produção do acidente. O
equipamento não tinha o necessário dreno, o serviço era urgente e havia muita
pressa, os membros do grupo de trabalho não tinham conhecimentos das ações de
seüs colegas, não existia um instrumento capaz de verificar se o filtro estava
pressurizado. O acidente foi identificado pelo Departamento de Segurança como
sendo falha do operador, no que um trabalhador respondeu: "as investigações
dos acidentes vão até onde dá paraculpar o operador" (Galli, 1997:140).

Trabalho rotineiro também foi identificado como produtor de perigos. Assim,
certas tarefas foram vistas como não tendo a variedade necessária para que o ser
humano possa trabalhar em segurança. No estudo de Galli (1997), muitos operadores
entrevistados identificaram os perigos dessa relação social: "quando tudo está normal
o operador perde a concentração, fica menos observador dos procedimentos e percebe
menos o risco" (Galli, 1997:144). Os profissionais de segurança também identificaram
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aimportância do trabalho rotineiro. Palavras de um deles: "Na situação de rotina,
os operadores pulam etapas dos procedimentos e provocam acidentes" (Galli,
1997:144), Apesar do amplo reconhecimento dos perigos de trabalho rotineiro, ele
não é identificado como causa de nenhum acidente.

Três relações sociais foram identificadas com a produção de perigos e eventuais
acidentes. Estas se mostraram inter-relacionadas no dia-a-dia do local de trabalho.
O trabalho rotineiro, por exemplo, amplamente visto como produtor de perigos,
estava tendo seu peso reduzido por uma estratégia gerencial de tornar os

 trabalhadores polivalentes. Os trabalhadores passaram a identificar essa estratégia
com a produção de uma perigosa falta de qualificação! Ou seja: controla-se uma
velha fonte de possíveis acidentes e abre-se uma nova! Galli, cuja formação
profissional é em engenharia, salientou a importância desses inter-relacionamentos
e a natureza dinâmica do nível de organização, assim fornecendo uma poderosa
demonstração da validade do argumento daqueles investigadores - tais como Llory
(1996) - que são convictos de que a prevenção de acidentes pode alcançar 8xito
apenas Com a participação daqueles que vivem no dia-a-dia os riscos e perigos de
trabalho, É importante destacar que a val idade deste argumento tem sido
demonstrada até agora principalmente em pesquisas feitas em indústrias complexas
que exibem características pós-industriais.

NIVEIS DE RECOMPENSA E DE COMANDO

Quando Galbraith (1989) fala de poder compensatório, ele o diferencia do poder
condigno da seguinte maneira:

é a diferença entre a recompensa negativa e a positiva. O poder condigno'esmaga o
indivíduo com algo suficientemente doloroso, física ou emocionalmente, para fazê-lo
renunciar à sua própria vontade ou preferência a fim de evitar o sofrimento. O poder
compensátorio oferece ao indivíduo uma recompensa ou um pagamento suficientemente
vantajoso ou agradável para que renuncie à sua própria preferência e, em troca, busque
a recompensa. (Galbraith, 1989:15-16)

NíVEL DE RECOMPENSA

Dizemos que o "nível de recompensa' produz acidentes por meio de fatores como
incentivos financeiros e simbólicos, excesso de carga horária e incapacidade de
trabalhadores malnutridos de executar tarefas com segurança. Estes fatores acabam
motivando os trabalhadores a se expor ao perigo porque intensificam ou porque
'extensificam" (aumentam horários além de suas capaçidades, por exemplo) seu
relacionamento com o trabalho. Para exemplificar, na sociedade pré-industrial, o dia
trabalhado - sobretudo em época de colheita - era com freqüência muito longo e em
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certas épocas trabalhava-se sem ter nutrição adequada. Vários estudos atestam a
importância geral da relação social de extensão de trabalho. (Possas, 1981:170), por
exemplo, observou uma "elevada correlação entre freqüência dos acidentes e o número
de horas trabalhadas, de 0,70 ao nível de significância de 0,5%... o que aponta para a
importância da fadiga na determinação do acidente do trabalho". Em seguida, ela
chama a atenção para "a necessidade de uma análise em maior profundidade do
problema das horas extras na determinação do acidente do trabalho" (Possas, 1981:174).
Melhado et al. (1983) constataram um relacionamento entre o fato de que operários na
construção civil excedem suas capacidades físicas por trabalharem sem tomar o café-
da-manhã e o aumento significativo de acidentes entre 9 e 11 horas da manhã.

Galli (1997) observou que o nível de recompensa tinha pouco peso na planta
em que se aprofundou seu estudo. Ela constatou a importância da relação de
trabalho extra, relação que se manifestou na forma de um excessivo horário de trabalho.
Em todos os turnos investigados, a autora observou este fenômeno. Nas palavras
de um operador: "Se faltar alguém, a gente tem que dobrar o turno, não tem opção...
Na dobra de turno a gente se sente muito mais cansado, numa situação de
emergência isto pode ser perigoso" (Galli, 1997:129). Os perigos de dobrar o turno
são amplamente reconhecidos pelos trabalhadores que, no entanto, aceitam
trabalhar para poder perseguir seus interesses financeiros, como pode se verificar
na seguinte fala: "Quando falta um operador, você é obrigado a dobrar o turno, o
que você acaba aceitando porque ganha mais, mesmo se muitas vezes você está
cansado" (Galli, 1997:~48). Quando se consultam manuais de segurança, poucas
referências são feitas à extensão de trabalho como produtora de acidentes, e
raramente ela consta de maneira explícita em formulários que visem a analisar as
causas de acidentes.

NÍVEL DE COMANDO

No nível de comando três relações sociais distintas existem: desintegração do
grupo de trabalho, autoritarismo e servidão voluntária. O estudo de Galli demostrou
a existência de uma percepção aguda da importância de relações sociais neste nível
na produção de riscos. Aliás, a importância do poder patronal autoritário já foi
observada em Cubatão por Medrado-Faria et al. (1983) durante a década de 80. Nas
palavras de um trabalhador; "o trabalhador agüenta e fica calado e aí dá crise de
nervo.., muitas vezes o culpado do AT (acidente do trabalho) é a chefia e o

. engenheiro" (Medrado-Faria et al., 1983:32).
Na planta industrial pesquisada por Galli (1997), as paradas produzidas pelas

quedas constantes de força levam os trabalhadores a serem pressionados para poder
garantir a rápida retomada de produção. "Os operadores afirmam que burlam os



Acidentes Industriais Ampliados

procedimentos, mas apenas quando existe pressão da chefia para retomar
rapidamente a produção após a queda de energia ou na troca de equipamento"
(Galli, 1997:127).

Equipamentos malconcebidos levam trabalhadores a completar tarefas que eles
reconhecem como arriscadas. Vãlvulas são colocadas em locais inadequados, por
exemplo, e isto gera riscos...

principaimenteem emergências quando é necessário abrir ou fechar válvulas
rapidamente. Em situações de normalidade, a falta de iluminação adequada na área de
produção também gera situações de risco, por exemplo, quando os operadores têm que
subir nas tubulações para fazer leitura de instrumentos. (Oalli, 1997:143)

Por que os trabalhadores trabalham em tais circunstâncias? A relação social do
autoritarismo produz trabalhos perigosos quando os trabalhadores são levados por
medo de punição a executar tarefas .que julgam perigosas, como pode ser verificado
na fala de um trabalhador entrevistado: "Tem tarefa que é perigosa, todo mundo
sabe, mas tem que ser feita, senão você é mandado embora!" (Galli, 1997:140).
Enquanto os trabalhadores novatos são vistos como sendo 'mais sensíveis ao perigo'
e por esta razão trabalham a contragosto, os trabalhadores mais velhos já não se
opõem mais. Na linguagem teórica, o relacionamento deles com o perigo é gerenciado
através da servidão voluntária, isto é, refletido nas palavrasa respeito dos
trabalhadores mais velhos: "com o tempo eles se acostumam e entendem que é
normal trabalhar numa planta como essa" (Galli, 1997:140). A pesquisadora observou
que outros trabalhadores compartilham a mesma visão.

O autoritarismo e a servidão voluntária são relações sociais combatidas de
maneira explícita ou mediante a ação educativa e repressiva do Estado ou por meio
da formação de contrapoderes e mobilização. Ao longo do desenvolvimento da
sociedade industrial, a principal força para combater o autoritarismo tem sido, em
termos históricos, um movimento sindical forte. Este mesmo movimento contribui
junto com um movimento de natureza cultural, o da secularização, para combater a
'naturalidade' dos riscos refletida na servidão voluntária. Medrado-Faria et al.,
escrevendo sobre Cubatão, analisam:

no Brasil, não se permite, do ponto de vista formal, legal e muito menos na prática, a
presença de comissões de fábrica e de delegados sindicais. Estes têm sido instrumentos
utilizados pelo trabalhador nos países capitalistas avançados para reivindicar melhores
condições de vida. (Medrado-Faria et al., 1983:32)

A planta investigada por Galli (1997) tinha uma presença sindicai, mas esta se
demostrou ausente em relação à segurança. Na ausência de pressões õriundas do
movimento sindicai, dos profissionais de segurança e do Estado, o que prevalece é
uma lógica empresarial que fixa as prioridades. O engenheiro responsável pela
preservação do meio ambiente aceitou a aplicação desta lógica em relação a certos
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riscos: "A postura da empresa em relação à produção e à segurança é normal, eu
faria o mesmo se fosse empresário... Primeiro deve-se pensar na melhoria de
produção e depois nos fatores de segurança" (Galli, 1997:142).

NÍVEL DE INDIVíDUO=MEMBRO

O nível de indivíduo-membro se constrói no espaço no qual o trabalhador age
livre dos níveis de recompensa, comando e organização. Ele pode usar essa liberdade
para agir em oposição ao exercício de poder a esses níveis; assim, o trabalhador sai
da rotina em suas tarefas monótonas, 'metralha' seu chefe autoritário ou engana os
contadores automatizados- aumentando desta forma o número de peças registradas
em seu nome e, em conseqüência, seu salário. Estudos em psicopatologia revelam
que trabalhadores sublimam os medos dos riscos que vivem. A sublimação pode,
por sua vez, pr0vocar reações patológicas cujas conseqüências são imprevisíveis. O
aparelho conceitual necessário para analisar o funcionamento desse nível não é do
domínio da sociologia. Uma teorização sociológica atribui a grande maioria de
acidentes do trabalho a relações sociais.

No seu estudo, Galli (1997) não atribui acidentes ou ações perigosas a este
nível, opostamente à conclusão da grande maioria dos profissionais de segurança,
chefes e gerentes.

PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES

Análises de risco não contemplam, de modo sistemático, relações sociais como
causas de acidentes. Dada a suposta infalibilidade dos sistemas de segurança, os

f .  ,profisszona:s e gerentes responsabilizam pelos acidentes aquele fator que eles não
controlam: os trabalhadores. Palavras de um trabalhador: "A negligência, a
indisciplina, o esquecimento e até a falta de conhecimento dos procedimentos são as
causas mais corriqueiras de ocorrência dos acidentes" (Galli, 1997:120).

Trabalhadores identificam os perigos, convivem com eles no dia-a-dia e são
normalmente suas primeiras vítimas. Assim, quando são excluídos de participar
das análises, se reduz a capacidade da organização de se conhecer e agir com base
no conhecimento daqueles que vivenciam o dia-a-dia dos locais de trabalho. Esta
exclusão passa a parecer irracional tanto do ponto de vista econômico (porque
favorece a existência de riscos que são potencialmente custosos) quanto social
(porque favorece a produção de acidentes). Do ponto de vista político, porém, a
exclusão parece ter sua racionalidade. Ela permite aos profissionais manterem seu
poder porque reconhecer o valor dos conhecimentos e percepções "do outro" é
reconhecer as limitações de seus próprios conhecimentos e percepções. :
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A PRODUÇÃO DE ACIDENTES NO DIA-A-DIA

A hipótese central da teorização traçada é de que o gerenciamento do
relacionamento entre o trabalhador e os perigos de seu trabalho em cada nível
está associado à produção de acidentes naquele nível. Conseqüentemente, uma
mudança nesse gerenciamento seria associada com uma mudança na produção
de acidentes. Na planta industrial investigada por Galli (1997), foi possível ver
como as relações sociais produzem acidentes concretos e são reconhecidas como
produzindo trabalho em situações de risco. O trabalho em situações de risco é
reconhecido tanto por chefes quanto por trabalhadores, e nele repousa a faísca
que pode acender o acidente ampliado.

Traçar um paralelo entre as observações de Galli (1997) e as de Llory (1996) é
pertinente. Como observa Llory:

A Bhopal, na empresa Morton Thiokol (empresa contrata& pela NASA, antes do acidente
da Challenger), a Three Mile Island e, nos casos de outros acidentes, as pessoas assumem
a responsabilidade de prevenir seus superiores: através de cartas, às vezes repetidas,
ofícios confidenciais, às vezes mesmo através de campanhas de cartaz... Eles tentam
prevenir seus superiores empregando os últimos meios dos quais se dispõem.., antes
que a catástrofe se produza. (Llory, 1996:337)

INFLEXÃO NO CAMPO DE ANÁLISE

O reconhecimento a partir do final dos anos 70 de um novo objeto, os acidentes
de conseqüências ampliadas, levou a uma importante renovação no pensamento a
respeito de acidentes no mundo inteiro. Hoje existe uma luta no mundo das idéias
entre duas perspectivas que podem ser chamadas de técnica e social.

A perspectiva técnica fortalece o poder dos profissionais de criar e gerenciar o
risco. Assim, o trabalhador que vive o risco no dia-a-dia não é considerado o 'homem
bem informado'; pelo contrário, ele é tratado como se tivesse cedido o controle de
seu destino a representantes da ciência e sua disciplina, embevecidos com sua
capacidade de se impor ao mundo (poder) e de render dividendos para seus mestres
(grande capital e estados). A cada vez que ocorre um acidente, esses representantes
lavam suas mãos, quase sempre buscando culpar os trabalhadore~ pelas suas ações.

A segunda perspectiva, de natureza social, complementa a perspectiva técnica
por meio da referência àquilo que a primeira ignora, É uma perspectiva de origem
recente, e uma versão foi esboçada neste capítulo. Ela exige que os profissionais
reflitam sobre como as relações sociais do dia-a-dia geram riscos e como seu próprio
trabalhoj também inserido em sistemas de relações sociais, é um produto não apenas
técnico mas também social.
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A coexistência das duas perspectivas é visível entre membros do meio
profissional entrevistados por Galli (1997). Contradizendo a posição dominante,
um profissional diz que "os acidentes não ocorrem por falha humana, existem sempre
outras causas para serem descobertas se a análise for feita com menos preconceito"
(Galli, 1997:120). Este profissional é da opinião, para usar a terminologia empregada
neste texto, de que o nível de organização é responsável para a produção da maioria
dos acidentes em indústrias de processo contínuo. "Isso é muito fácil de ser
verificado", ele sustenta, "principalmente depois de18 anos de companhia, atuando
na prevenção dos acidentes" (Galli, 1997:120). Ele comenta as dificuldades tidas em
manter esta perspectiva diante do peso da perspectiva técni¿a dominante:

é muito fácil se deixar influenciar pelos engenheiros, pois a idéia de que a falha humana
explica a maioria dos acidentes é tão corriqueira entre eles que acaba fisgando a gente.
Eu estou sempre caindo nessa armadilha, mas estou sempre saindo dela também, só
que leva um certo tempo. (Galli, 1997:121)

A força da perspectiva técnica se revela nas definições de causas de acidentes.
Na primeira parte da década de 80, Perrow (1984) notou que entre 60% e 80% das
análises de acidentes identificaram falhas do trabalhador como causa. No começo
da década de 90, em uma grande multinacional do se[or químico no estado do Rio
de Janeiro, falhas dos trabalhadores eram vistas como causa de 77% (10 entre 13)
dos acidentes investigados pela empresa (Freitas, 1996).

Freitas (1997) cita Drogaris (1993), que mostra outro perfil na definição de causas:
de 121 acidentes químicos ampliados registrados no Major Accident Reporting
System da Comunidade Européia entre 1980 e 1991, 23% tiveram suas causas
imediatas atribuídas a falhas dos operadores e 43% a falhas de componentes.
Omissões gerenciais e organizacionais como causas subjacentes identificadas para
os acidentes com falhas de componentes como causas imediatas corresponderam a
81%, e para os que tiveram como causas imediatas falhas dos operadores,
corresponderam a 100%.

Para que haja uma atuação mais eficaz, é preciso romper com a perspectiva
técnica e sua idéia de causalidade para reconhecer a importância de relações de
poder, que se cristalizam em relações sociais, na produção de erros, acidentes do
trabalho e os acidentes ampliados.

CONCLUSÃO

A perspectiva de que acidentes são socialmente produzidos tem respaldo na
bibliografia sociológica, em uma parte da bibliografia especializada sobre acidentes
e, também, nas percepções e nas palavras dos que trabalham. Esta bibliografia tem
na perspectiva técnica um contraponto: ela atribui a maioria dos acidentes aos erros
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dos indivíduos. Como se viu, a perspectiva técnica é incapaz de enxergar a
importância de relações sociais na produção de acidentes, e esta incapacidade
aumenta os riscos de acidentes ampliados. No futuro, o reconhecimento crescente
da natureza social da produção dos acidentes na literatura científica e especializada
terá seus efeitos sobre a formação de profissionais, sobre a maneira de analisar as
causas e de perceber a prevenção dos acidentes e sobre as concepções que os
profissionais terão de süas responsabilidades (Dwyer, 1992).

Llory chegou a uma conclusão análoga:
É necessário então desenvolver as formas de inquérito que permitam detectar realmente
certos t~pos de causa de comportamentos no trabalho, demonstrar a dinâmica da
distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real, as maneiras de regulamentar esta
distância... (Llory, 1996:319).

Ele reconhece que a engenharia (sua disciplina de origem) não está sozinha
no campo, é necessário buscar apoio de diferentes disciplinas que estudam o
homem no trabalho, entre as quais ergonomia, psicologia e sociologia do trabalho
- e de maneira diferente de hoje, quando os inquéritos buscam culpar o indivíduo.
Finalmente, devem-se conduzir "inquéritos que respeitam as regras fundamentais
da ética e deontologia habituais (e sejam) capazes.., de verificação a validação"
(Llory, 1996:319)

Beck (1992) examina a questão da produção de novos riscos nos laboratórios
que são tão importantes para o desenvolvimento da sociedade pós-industrial quanto
eram as fábricas para a sociedade industrial. Nesses locais de trabalho, as relações
sociais, já vistas como tendo tanta importância na produção de acidentes clássicos
de trabalho e de acidentes ampliados, também desempenham papel fundamental.
Muitos defendem a capacidade de auto-regulação das novas indústrias que nascerão
a partir das experiências conduzidas em biotecnologia, inteligência artificial,
medicina, engenharia genética e outras áreas em expansão. Para Beck, é fundamental
que as vozes daqueles que lidam, no dia-a-dia, com os novos processos sejam ouvidas
e que se estimule o debate:

É preciso proteger institucionalmente as avaliações alternativas, as práticas
profíssionais alternativas, &bates dentro de organizações e profissões sobre as
conseqüências de seu próprio desenvolvimento e proteger a desconfiança reprimida...
Apenas quando a medicina se op& à medicina, a física nuclear se opõe à física nuclear,
a genética humana se opõe à genética humana ou a tecnologia de informação se opõe à
tecnologia de informação que o futuro que está senda hoje incubado nos tubos de ensaio
passará a ser inteligível e capaz de ser avaliado no mundo externo. Permitir autocrítica
em todas as suas formas não representa um perigo, é provavelmente a única maneira
através da qual os erros que mais cedo ou mais tarde destruirão nosso mundo poderiam
ser detectados de antemão. (Beck, 1992:234)
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