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Capa: A figura é criação de Marroquin 1976 [297], apud. 

Baxter 1995 [43] e exemplifica o fenômeno da percepção 

diante da condição incompleta ou ambígua. Para superar 

este estado, o observador destaca alguns elementos chaves e 

vai formulando hipóteses, fazendo com que aquilo que se 

apresenta configure o inexistente, conforme padrões conhe

cidos (quase sempre círculos). 



RENATO ROCHA LIEBER 

TEORIA E META TEORIA NA INVESTIGAÇÃO DA CAUSALIDADE: 

O CASO DO ACIDENTE DE TRABALHO 

Tese apresentada ao Departamento de Saúde Ambiental da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

para obtenção do titulo de Doutor em Saúde Pública. 

Orientador: 

Pro f. Dr. Sérgio Colacioppo 

São Paulo 

1998 



l-lieber98 

"Maldita avidez! Nesta alma não há nenhum desinteresse; muito pelo contrá

rio, um eu que deseja tudo e que quereria através de mil indivíduos, ver com 

os seus olhos, agarrar como se o fizesse com as suas mãos ... um eu que pren

de a totalidade do passado e não quer dar nada, seja do que for, que lhe pos

sa pertencer! Maldita avidez! Ah! Pudesse eu reencarnar-me em mil seres!" 

F. Nietzsche 

"Suspiro do homem que procura conhecimento " 

·~ Gaia Ciência", 1882. 
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Dedicado à memória de Germano Lieber (Herrmann), 

meu pai, a quem devo o exemplo de inconformismo e 

de amor pelos antigos. 

1919-1995 
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LIEBER, RR Teoria e metateoria na investigação da causalidade: O caso do acidente de trabalho. São 

Paulo, 1998. [Tese de doutoramento- Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

RESUMO 

O acidente no trabalho (A T) continua sendo um importante problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. As freqüentes campanhas promovidas no país e pelas organizações internacionais mostram que o 

problema envolve preocupação crescente, principalmente em decorrência das novas formas de organização 

mundial do trabalho. A melhoria desse quadro depende de medidas de intervenção e existe um amplo con

senso que estas decorrem do estabelecimento das causas do A T. Contudo, os métodos em uso para investi

gação dessas causas têm mostrado um consenso controverso sobre a sua natureza (predomínio dos fatores 

humanos). As argumentações colocadas nessa controvérsia atêm-se às refutações dos resultados em con

trário, conforme as teorias e métodos de investigação, sem questionar nenhum dos pressupostos assumidos 

e limitando o entendimento possível. Com isso, colocou-se como problema de pesquisa a necessidade de 

revisão crítica dessas teorias e métodos, tanto em relação aos seus pressupostos, como em relação às suas 

possibilidades de configuração das condições empíricas. 

Para essa revisão crítica tomou-se como referencial teórico o pensamento de F. Nietzsche (1844-1900) 

relativo aos conceitos de ordem, causa, livre-arbítrio e ascetismo. As diferentes proposições de causalidade 

no A T foram revistas e confrontadas com resultados empíricos colhidos entre trabalhadores acidentados e 

não acidentados em 4 empresas do setor petroquímico. Para cada proposta de causalidade de A T foram 

estabelecidos os seus pressupostos metateóricos (ontológicos, lógicos e epistemológicos). 

Os resultados foram apresentados em 3 perspectivas diferentes de causalidade (tecnológica, não-científica 

e racionalista clássica). A perspectiva tecnológica analisou 17 proposições teóricas e 17 métodos de inves

tigação diferentes. A perspectiva não-científica examinou a forma de inferência causal no AT conforme o 

pensamento primitivo. A perspectiva racionalista clássica examinou o mesmo problema sob a concepção 

aristotélica de causa. Ficou demonstrado que as teorias e métodos de investigação estudados têm pouca 

diferença nos pressupostos. A maioria converge no realismo. Todas compartilham várias contradições, 

tanto a nível interno como externo. A falta de rigor científico na prática da perspectiva tecnológica aproxi

ma o seu processo heuristico daqueles observados na prática não-científica (mágico-supersticioso e mítico

religioso). As concepções aristotélicas tem sido usadas de forma intuitiva e incompleta. 

Pelas 3 perspectivas analisadas pôde-se concluir que (a) teorias e métodos de investigação da causalidade 

de A T examinados estão voltados à viabilização das condições perigosas de trabalho~ (b) teorias e métodos 

sustentam-se no ideal ascético, promovem a disciplina e inviabilizam a redução do sofrimento~ (c) para 

tanto, a causalidade do A T é construída sob um referencial mítico que fomenta a indistinção entre causa, 

culpa e responsabilidade~ (d) embora se disponha de um grande número de teorias, essas diferem pouco nos 

seus pressupostos~ (e) a falta de teorias sob novos pressupostos e dos respectivos métodos contribui para a 

falta de transformações e para o não atendimento das aspirações coletivas por equidade e justiça. ( 507 ref., 

345 pag., 20 tab., 19 fig.). 

UNITERMOS: Acidente~ Trabalho~ Causalidade~ Nietzsche~ Petroquímica~ Mito~ Aristóteles. 

Vl 



l-lieber98 

LIEBER, RR Theory and metatheory on causality investigation: The work accident matter. Sao Paulo, 

1998. [PhD Thesis- School ofPublic Health, University of Sao Paulo]. 

ABSTRACT 

Work accidents (W A) are still an important public health problem in Brazil and in the world. The frequent 

campaigns promoted in the country and by international organizations show that the problem involves in

creasing consideration, specially beca use of the new ways of work organization at world. The improve

ment ofthis situation is subordinated to intervention measures and there is a plentiful agreement that these 

measures derive from the establishment of WA causes. However, the methods used to investigate these 

causes have shown a controversial agreement about their nature (hurnan factors predominancy). The ar

gumentation appointed on this controversy is fixed on contrary results refutation, in conformity with selec

ted theories and methods of investigation, with no questioning any of the assurned presurnptions and limi

ting the possible understanding. This picture configures, as a problem, the necessity of a criticai revision of 

these theories and methods, in relation to their presurnptions and also in relation to their possibilities of 

empirical conditions configuration. 

The conception of order, cause, free-will and asceticism from F. Nietzsche (1844-1900) was used as theo

retical reference of meaning to this criticai revision. The several proposals of W A causality were reviewed 

and faced to empirical results obtained among workers victims and not victims of accidents in 4 petroche

mical enterprises. Each proposal of WA causality were analysed and fitted according "metatheoretical" 

presumptions (ontological, logical and epistemological). 

The results were presented in 3 different perspective of causality (technological, non-scientific and classi

cal-rationalist.) At the technological perspective were analysed 17 theoretical propositions and 17 different 

investigation methods. At the non-scientific perspective it was examined the W A causal inference accor

ding to the primitive thought. The classical-rationalist perspective examined the same problem under the 

aristotelian conception of cause. It was demonstrated that theories and methods studied have few differen

ces in their presurnptions. The rnajority converges on realism philosophical system. All share many con

tradictions internally and externally. The lack of scientific strictness at the technological perspective prac

tice approaches its heuristic process from those observed at the non-scientific practice (rnagic-superstitious 

and mythical-religious). The aristotelian conceptions have been used in an intuitive and incomplete way. 

From the 3 perspectives analysed it can be concluded that (a) the theories and methods to investigate W A 

causality, examined in this study, are turned to make possible the dangerous conditions at work; (b) theory 

and methods sustain themselves at the ascetical ideal, promote the discipline and difficult the suffering re

duction; (c) the WA causality is constructed under a mythical reference that doesn't stimulate the discrimi

nation among cause, fault and responsibility; (d) although it has a great number oftheories, they have few 

differences in their presurnptions; (e) the lack of theories under new presumptions and their respective 

methods contributes to the absence of transformations and to disregard the collective aspirations for equity 

and justice in this area. (507 ref., 345 pag., 20 tab., 19 fig.). 

KEY WORDS: Accident; Work; Causality; Nietzsche; Petrochemical; Myth; Aristotle. 
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PRÓLOGO 

"Era aqui que eu esperava, que eu esperava, não esperando nada 

Para além do bem e do mal, gozando ora com a luz, 

Ora com a sombra, abstraindo de mim, todo o jogo, puro jogo, 

Todo lago, todo meio-dia, tempo sem fim. 

Quando, de repente, amiga, um foi dois ... 

E Zaratrusta passou perto de mim ... " 

Nietzschc. "Sils Maria" 1 

1. 

O presente prólogo tem por objetivo definir alguns termos básicos, ligados ao título, e propiciar ao leitor 

uma idéia geral do arranjo dos temas e do plano de trabalho aplicado. Como este trabalho tem um propó

sito eminentemente crítico, essa primeira tarefa, "definir" ou "conceituar" termos, não pode ficar ela mesma 

sem análise critica. 

O ato de definir ou conceituar, embora se imponha como exigência de qualquer trabalho rigoroso, constitui 

uma coação desvantajosa ao pensamento critico construtivo, voltado ao alargamento das possibilidades de 

compreensão daquilo que acontece. Ocorre que os acontecimentos são percebidos enquanto interpretados e 

é o conceito que corrige o o/har. 2 Como o conceito não é replica da coisa, mas a medida da coisa, a sua 

expressão exige relações de conexão com outras coisas. Graças a essa conexão que se estabelece ao se 

conceituar algo, pode-se tomar o mundo e as coisas como pertinentes a uma "rede de conceitos" e, com 

isso, ganha-se o dominio sobre as coisas porque elas passam a ser pensadas.3 

Em contrapartida, há o desconforto (ou conforto, para a maioria) de se estar preso a essa teia conceptual, 

que constrange e mutila a coisa, graças aos propósitos de universalização do particular ou de homogenei

zação do heterogêneo. A questão que pode ser colocada é: Como promover, apesar do conceito, outras 

perspectivas desprezadas do objeto estudado? Como alcançar perspectivas ainda não cogitadas? 

Toda definição depende do tipo de relação que o cientista está buscando.4 Em particular, na investigação 

causal, associar a definição à precisão pode ser pouco significativo ou, ainda mesmo, contra-produtivo. 

Conceitos aparentemente vagos, do tipo "sensibilizantes" ou de "ordem hipotética", proporcionam uma 

"instabilidade" e uma riqueza de conotação que podem ser particularmente úteis aos cientistas interessados 

na descoberta de relações desconhecidas.~ 

1 NIETZSCHE. 1882 A Gaia ciência. [348) p.299. 
: Ortega-Gasset conf. KUJAWSKI 1994 [257) p.46. 
3 Ibid. 
4 A aplicação de diferentes tipos de definição podem ser encontrados em SCHWENDIGER & SCHWENDIGER 

1980 [436] . 
5 SCHWENDIGER & SCHWENDIGER 1980 [436] p.147. A esse respeito. também FOUCAULT 1977 L [182] 

p.264 deu preferência às definições muito gerais. propositadamente muito diluídas. como forma de obter con
ceitos muito abrangentes. 

VIII 
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2. 

Sem teoria não há método, pela mesma razão que sem teoria não há ciência, mas só mero acúmulo de fa

tos. É a teoria que dá sentido aos fatos. Mas o que é teoria? 

O termo teoria vem do grego antigo "theoría" e teve conotações próprias à ação de ver, observar. Esteve 

ligado inicialmente aos espectadores dos jogos olímpicos e mais tarde ao ato de revista de tropas. Trata-se, 

portanto, de uma ação contemplativa ou de uma observação exercida com algum critério. Daí a noção de 

teoria como uma contemplação pelo espírito inteligente.6 

Dessa raiz, ligando-se a teoria ao espectador que se retira, o teórico é aquilo que é contemplado, ou aquilo 

que se observa do exterior, oculto aos demais. 7 Nesse sentido, teoria é mais que simples concatenação de 

teses encadeadas logicamente, pois implica na idéia de um sistema (observado) além da sua "visão total". 

Na contemplação, há algo como um lampejo, o sistema e a visão deste fundem-se subitamente. Pois, tanto 

um sistema sem visão, como uma visão sem sistema não podem ser teorias. O primeiro seria só enunciação 

ou informação, enquanto que o segundo seria um mero delírio. 8 

Logo, teoria não é apenas um sistema de idéias, mas uma construção do espírito que levanta problemas.9 

Ao mesmo tempo em que ela pretende a "visão total", ao discurso teórico compete sempre ser mais simples 

que a realidade a ser compreendida por ele. 10 Não é sem razão que alguns percebam, por exemplo, traços 

"paranóicos" em qualquer teoria, em decorrência dessa sua pretensão totalizante de uma coisa particular. 11 

Ocorre, entretanto, que o próprio conhecimento humano não escapa dessa natureza paranóica. Para La

can12, se é a razão que toma o homem mais autônomo que o animal (em relação ao desejo), também é essa 

razão que lhe dá escassez de realidade, como uma insatisfação surrealista. Já que no "real não falta nada", 

com que base o conhecimento, através das teorias, coloca o problema da falta ou do excesso nas coisas do 

mundo? Ou, quais são os pressupostos da teoria? 

3. 

Os pressupostos de uma teoria, aquilo que está além dela, ultrapassando-a e estabelecendo os seus referen

ciais para configurar problemas, são aqui denominados de pressupostos "metateóricos". 13 A condição de 

metateoria, simboliza um processo de relações abstratas contidas nas teorias. Esse processo tem como re

sultado a coleção de categorias formais, que podem (ou não) estar relacionadas com uma estratégia geral 

de construção teórica. 14 

Os pressupostos metateóricos devem ser buscados no pensamento ocidental, pois teoria é uma concepção 

típica dessa civilização. No oriente, ao contrário do ocidente, a concepção de mundo não comporta a condi

ção de teoria. O pensamento clássico oriental despreza a formulação de teoria. A condição de adequação do 

homem ao mundo não pode ser feita por um "olhar de fora", como num espetáculo, porque o homem está 

dentro do mundo. Cabe a cada sujeito encontrar um "senso de harmonia" com o cosmos, o qual é o que é. 

6 CHAUI 1994 [98] p.361. 
7 ARENDT 1971 [20] p.71-6. 
8 Ortega-Gasset, conf. KUJAWSKI, op.cit.p.33. 
9 MORIN 1983 [337] p.19. 
1° CONTIJO 1997[110]. 
11 Ver ADORNO 1951 [8] p.45-6. 
12 LACAN 1966 [260]. 
13 O prefixo grego "metá" significa "além" ou "transcendência", sendo empregado na "reflexão critica de", Conf. 

FERREIRA 1996 [161]. 
14 SCHWENDIGER & SCHWENDIGER op.cit.p.158. 
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Nesse processo de adaptação, o homem não está contra o mundo (daí a concepção de uma certa "resigna

ção" ligada ao homem oriental), não há, portanto, contradição a ser superada, tudo se resume no esforço 

introspectivo de se adequar ao mundo. 1 ~ A forma de pensar um "acidente", como uma configuração cau

sal, onde uma morte no trabalho conceberia algum sentido próprio, seria típica, portanto, dessa herança 

clássica ocidental. É nesta que os demais conceitos devem ser buscados. 

4. 

Acidente, na concepção aristotélica é um acontecimento. Ou seja, o acidente não é um ser com proprieda

des ligadas à existência. O acidente acontece num dado instante, não há permanência. Se o acidente não se 

caracteriza como existência, ele também não se caracteriza como propriedade. O acidente, não é como o 

belo, algo que não varia. Assim, o acidente é um acontecimento decorrente de um encontro. entre o ser e 

uma qualidade. 16 

Qualquer outra delimitação adicional ao conceito de acidente seria temerária. Seria arbitrário, por exemplo, 

definir o acidente de trabalho como um evento "indesejável" ou "violento". As ocorrências sem vitima, co

nhecidas como "incidentes", a rigor são também circunstâncias acidentais, embora particulares. Nestas, 

pode prevalecer a surpresa e o espanto decorrente não é necessariamente indesejável. 

5. 

Definir trabalho, buscando-se um conceito amplo, é urna tarefa difícil. Dada a posição central que o tra

balho adquiriu nos tempos recentes, muito tem sido estudado para se definir "o que é" ou "o que não é tra

balho". Invariavelmente, o ponto de partida acaba sendo a clássica distinção grega entre trabalho e labor. 17 

Tanto nas idéias de HegeL como nas redefinições destas feitas por Marx, valoriza-se a subjetividade que o 

trabalho possa agregar. 18 Este último, embora coloque o trabalho como "um processo entre o homem e a 

natureza" 19
, vai ainda estabelecer distinções entre "trabalho social", próprio à produção de mercadorias, e 

o "trabalho para uso próprio", próprio à produção de produtos.20 Embora essa distinção possa ser funda

mental para o entendimento do acidente de trabalho, uma vez que o mesmo acidente nessas duas condições 

têm conotações completamente diferentes, ela não será adotada. O propósito critico exige que o trabalho 

seja interpretado além da sua natureza produtiva, incluindo também a sua condição simbólica e de ades
tramento.21 

6. 

Causalidade ou, "relação de causa", é um termo ligado ao latim "causa", cujo significado corrente é 

"aquilo ou aquele que faz que uma coisa eXista", ou ainda, "aquilo ou aquele que determina um aconte-

15 COOPER 1996 [112] p.60. 
16 A concepção de acidente por Aristóteles está analisada em CHAUI op.cit.p.280 e será objeto de discussão mais 

profunda no capítulo 3 da parte II. 
17 Estudo detalhado desse aspecto foi feito por ARENDT 1958 [19). 
18 Em oposição à pura objetividade que a noção do labor pressupõe. Assim. Hegel aproxima o siginificado do tra

balho ao significado da linguagem, conf. JARCZY"K 1984 [239], enquanto que Marx, em diferentes passagens 
em "O capital" e na "Ideologia alemã", coloca o trabalho em especial importância para o homem. como forma 
da sua distinção em relação às demais espécies. 

19 MARX 1867b [298) p.297. 
20 lbid. p.92. Essa distinção liga-se à "mais valia", fator próprio das mercadorias. 
21 Conf. FOUCAULT 1977m [177] p.224. 
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cimento", no sentido de razão, motivo, interesse. 22 Essa significação se apresenta suficientemente ampla 

para os propósitos a serem colocados e não exclui inteiramente o entendimento clássico do termo grego 

"aithía", cujo significado para "causa" foi bem mais extenso?3 

A noção de causa é intima da noção clássica de teoria, pois pressupõe que haja algo oculto na aparência 

das coisas. Rigorosamente, entretanto, o pensamento "causal" é característico de um estado "protocientífi

co", ou de um estado ainda rudimentar de explicação.24 Embora sua conotação, ou sua possibilidade de 

exístência, seja essencialmente arbitrária, devido às diferentes configurações de realidade que se concebe, a 

idéia de "causa" em si é importante para o desenvolvímento na ciência. 25 Fica claro, entretanto, que o fato 

de se aceitar a possibilidade da "idéia de causa", não implica, necessariamente, em se aceitar a "causa" 

como uma possibilidade. 

7. 

Por fim, resta conceituar investigação. Essa palavra vem do latim "investigare", cujo significado é seguir 

vestígios, fazer diligências para achar, pesquisar, indagar, inquerir, examinar com atenção, esquadrinhar. 

Em particular, o sentido aqui adotado seria "examinar minuciosamente", mais próxímo de perquirir, ou 

seja, "investigar com escrúpulo. "26 

Convém ressaltar que, embora esteja sendo dada essa conotação restritiva ao termo "investigação", uma 

ação "guiada por escrúpulos", não se pode limitar seu significado ao "confronto com um código", cujos 

pressupostos são axíológicos, nem ao seu extremo oposto, o aleatório. A investigação guiada por escrúpu

los é aquela que não dispensa uma teoria, assim como suas implicações. 

8. 

Este trabalho está dividido em três partes além dos anexos. Na primeira parte, corpo introdutório, são 

apresentados os referenciais teóricos e as demais formalizações usuais no trabalho de pesquisa. Um refe

rencial teórico de sign~ficação foi apresentado em destaque. Os demais referenciais teóricos, próprios à 

operação, estão descritos nos métodos. 

A parte li é o corpo principal do trabalho. Nesta, as teorias são revistas e confrontadas com achados de 

campo. Os resultados do primeiro capítulo, "Perspectiva tecnológica" da causalidade do acidente de tra

balho (AT), colocaram, quase como uma imposição, as investigações complementares (capítulos 2 e 3). No 

capítulo 2, "Perspectiva Não-Cient{fica" da causalidade do AT, os mesmos achados de campo são usados 

para melhor elucidar a natureza dos processos heurísticos, aplicados na investigação de causalidade do A T. 

A revisão do pensamento "primitivo" para a causalidade confirma a exístência de pouca distinção entre os 

processos heurísticos nessa perspectiva e naquela, decorrente da prática tecnológica. O capítulo 3, "Pers

pectiva Racionalista ou Filosófica Clássica", faz uma revisão das possibilidades da razão, no seu propó

sito de superar o mito e a inferência supersticiosa, evidenciando muitas das lacunas que a perspectiva tec

nológica tem ignorado. 

22 FERREIRA 1996 [161]. 
23 A análise e discussão das implicações desse termo será feita no capítulo 3 da parte 11. 
24 A fisica.. nos seus conceitos mais avançados, pouco valoriza o conceito comum de causa. Essa tese e a suas im

plicações no estudo das ciências humanas é desenvolvida por GRANGER 1974 [201]. 
25 GRANGER op.cit. 
26 FERREIRA 1996 [161]. 
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A parte III resume-se na conclusão daquilo que foi apresentado e discutido. Os anexos compõem-se princi

palmente de narrativas, construídas com métodos próprios a partir dos achados de campo. 

9. 

A introdução foi aberta com uma sucinta exposição das idéias de Friedrich Nietzsche (1844-1900), usado 

como principal referencial teórico de significações nessa tese, e merece alguns esclarecimentos comple

mentares. A rigor, aquela exposição deveria ter sido feita na primeira pessoa verbal em singular, fugindo 

aos rigores da apresentação científica, pois esse autor entende que, ao expor os fragmentos do pensamento 

daquele outro, nada mais tenta do que revelar de si próprio as suas mais intimas convicções. Mas o uso de 

Nietzsche, como tantos outros o fizeram, não implica em se "prender" a ele. Nietzsche nunca chegou a 

formar um corpo dogmático, uma doutrina ou uma escola, nem nunca foi esse o seu desejo. Usar as idéias 

de Nietzsche como um dogma seria mesmo ser contra todas as sua idéias. Esse é o desafio e ao mesmo 

tempo o instrumento que Nietzsche proporciona. Numa época em que o "referencial teórico" mais tem sido 

usado quase como uma "camisa de força" da reflexão ou como um "fetiche", onde os "escritos" deixados 

pelo "guia" tomaram-se objetos de veneração e de busca do "mais autêntico", pouco resta ao pensador 

crítico que anseia superar a sua própria crítica e as suas próprias convicções. Para alcançar esse "longe-de

si-mesmo", em todos os sentidos, Nietzsche exigia não "discípulos seguidores", mas sim pensadores imer

sos em "uma alma guerreira", conforme suas palavras.27 

Há muitas outras razões para a adoção do pensamento de Nietzsche naquele referencial teórico, como será 

exposto. De todas, porém, talvez a mais importante seja a intrínseca beleza dos seus aforismos e poemas. A 

filosofia de Nietzsche não é apenas profética, lírica e cáustica28
, mas é arrebatadora pela forma inusitada 

de crítica, muito embora também possa ser profundamente obscura como toda obra de arte também deve 

ser. Mas essa "falta de clareza" para alguns, constituiu, pelo contrário, um espaço de possibilidades. Em 

consonância com uma dada perspectiva hermenêutica, a consideração mais importante nas leituras nunca 

foi a busca de "um verdadeiro", algo por trás de suas palavras, como se alguma vez, Nietzsche tivesse an

tevisto o uso da sua obra na interpretação critica da teoria da causalidade do A T. Mas pelo contrário, das 

leituras se busca o conhecimento na forma de um "lampejo", ou como ele quis, "a fagulha no choque das 

espadas", como o embate de idéias proporciona. Mesmo porque, Nietzsche sempre se opôs à essa "verdade 

metafisica", escondida, que aguarda revelação. 

Assim, a coerência, a unidade e o norteamento que o referencial teórico proporciona, selecionando referên

cias, situando o problema e a sua discussão, o faz graças à apropriação ciente e intencional de seus frag

mentos. O referencial teórico constituiria algo como uma "iluminação", estabelecendo as possibilidade de 

trajetos, mas a escolha do caminho possível continuou sendo arbitrariamente feita pelo autor. Não se tra

tando de uma tese em filosofia, não houve, portanto, um aprofundamento em todas as "iluminações" possí

veis proporcionadas por aquela luz ou por outra qualquer. Em conformidade com esse propósito, permitiu

se o uso de traduções em vários momentos, embora a consulta do original tenha sido feita em situações de 

maior dúvida. Para maior clareza, as notas incluem o ano da publicação original de cada citação, enquanto 

que na bibliografia ( Parte IV), completa-se as referências citadas conforme o ano de publicação da obra na 

versão consultada. 

=- NIETZSCHE 1882 [348] p.67-8. #32 "Discípulos de maneira nenhuma desejados". É nesse sentido que FOU
CAUL T 1977g ( 178] p.142 coloca que reconhecer propriedade em Nietzsche é " ... utilizá-/o, deformá-lo, fazê-lo 
ranger, gritar." 

28 SILVA 1997 (442]. 
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PARTE I 

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS 

"Zaratrusta, porém, olhava para o povo e se admirava. Depois assim falou: 

'O homem é uma corda. atada entre o animal e o além-do-homem - uma corda sobre o abismo. 

Perigosa travessia. perigoso a-caminho, perigoso olhar-para-trás, perigoso arrepiar-se e parar. 

O que é grande no homem. é que ele é uma ponte e não o fim: o que pode ser amado no homem. é que 

ele é um passar e um sucumbir. 

Amo Aqueles que não sabem viver a não ser como os que sucumbem_ pois são os que atravessam. 

Amo os do grande desprezo, porque são os do grande respeito. e dardos da aspiração da outra margem. 

Amo Aqueles que não procuram atrás das estrelas uma razão para sucumbir e serem sacrificados: mas 

que se sacrificam à terra, para que a terra um dia se torne do além-do-homem. 

Amo Aquele que justifica os futuros e redime os passados: pois ele quer ir ao fundo pelos presentes. 

Amo Aquele que é espirito livre e coração livre: assim sua cabeça é apenas víscera de seu coração, mas 

seu coração o leva ao sucumbir. 

" 

Nietzsche, "Prólogo de Zaratustra" 1 
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1. INTRODUÇÃO 

O trecho epigrafado do filósofo F. Nietzsche (1844-1900), "Prólogo de Zaratustra", não foi uma escolha 

casual. Ele foi escolhido como inspiração fundamental na condução desse trabalho por mais de um motivo. 

A sua critica implacável, o seu amor à vida, a sua esperança no gênero humano, a sua admiração e reverên

cia com aquele que ousa, o seu desprezo e desdém para com a ordem imposta e a sua denúncia do pérfido 

exercício do poder não deixa indiferente quem quer que se proponha a resgatar as "causas" de um aconteci

mento, em alternativa às perspectivas dominantes. Essa metáfora, aliás, um acidente de trabalho, sintetiza ao 

mesmo tempo, todo o conjunto dos significados aqui assumidos para o que se entende como condição huma

na, na sua tragédia, na sua razão e na sua desrazão, como também o próprio percurso da proposta desse 

trabalho. Entender essa metáfora é entender também o sentido dessa tese que aqui se apresenta. 

O trecho do "Prólogo de Zaratustra" se dá quando o eremita Zaratustra desce da montanha e encontra o 

povo reunido na praça, aguardando a apresentação de um acrobata. Enquanto o povo ria de seu discurso, o 

acrobata dá início a sua travessia. Subitamente, sai de uma porta um palhaço, caminhando sobre o arame e 

forçando a passagem do equilibrista. Quando o palhaço, gritando, pula por sobre o equilibrista, este, surpre

endido, larga a maromba e cai no vazio. O povo foge em debandada e só Zaratustra se aproxima do corpo 

caído em agonia. O acrobata lastima a sua existência, mas Zaratustra retruca: 

"Fizeste do perigo o teu oficio, nada há nisso de desprezível. Morres agora, vítima do teu oficio; por 

isso, quero sepultar-te com minhas próprias mãos. "2 

E pensando consigo mesmo: 

''Assombrosa é a existência humana e ainda sem qualquer sentido: pode um palhaço tornar-se-lhe fatal. "3 

A aproximação de Nietzsche não é apenas trágica, na apologia à arte como forma de compreensão e conhe

cimento, mas é também de transvaloração de valores4
, ao quebrar dogmas, ao caminhar em sentido contrá

rio às multidões, ao sustentar a insurreição pela crítica e pela sua forma de percepção do homem e da reali

dade. 

Sua filosofia é, evidentemente, um dos olhares possíveis na realidade. Sem dúvida, a escolha foi arbitrária e 

não caberia justificativas além da simples simpatia. Muito embora seja essa a condição nessa tese, não se 

pode negar, contudo, as vantagens do seu indubitável potencial alavancador. O seu conteúdo crítico e as 

suas proposições de perspectivismo5 oferecem um descortinamento irresistivel à compreensão de significa

dos de tantos outros diferentes olhares. 

Como proposta dessa introdução, pretende-se iniciar expondo alguns aspectos da filosofia de Nietzsche, 

tomados como referencial teórico de significação nesse estudo da causalidade. A seguir, apresenta-se ore

sultado da revisão bibliográfica no tema para colocação do problema preliminar, ou seja, a investigação da 

causalidade de A T. Os problemas decorrentes dai deduzidos formalizam os objetivos e os métodos. Optou-

1 NIETZSCHE 1884 f[350) p.221-2. 
2 NIETZSCHE 1884 (349] "O prólogo de Zaratustra" p.36 
3 ibid. 
4 PEIXOTO 1996 [382] . 
5 Para Nietzsche, sempre sob precárias condições de saúde, o significado de "saúde" só podia ser concebido no estado 

da "doença" e vice-versa. Ver maiores detalhes do significado de perspectivismo adiante, em 1.1.2.f. 
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se por essa ordem dada a importância, em todas as fases do trabalho, do referencial teórico de significação 

adotado. 

Quando se busca o conhecimento, quando se busca o novo, quando se busca os limites da possibilidade, 

defronta-se com o fim de tudo, defronta-se com a beira do "abismo". Para se alcançar aquele "além-de-si

mesmo" só se pode contar com a razão, aquela "corda sobre o abismo". Independentemente dessa razão ou 

de uma vontade ou de um querer, o "abismo" continua lá, diante de todos, expressando o seu risco para o 

mais além, atapetado de mergulhos de todos os que tentaram no passado, mostrando o (des)caminho para 

todos os que ficaram. Mas se é a "corda", ou a razão, que suporta todo aquele que se aventura nesse preci

pício; é o coração, repleto de amor e ódio, de indignação e de esperança, como verdadeira desrazão insana 

que conduzirá essa jornada louca e sem sentido de travessia, seja ela conduzida pelo operário num andaime 

balançante, seja ela conduzida pelo intelectual nas teorias da causalidade. 
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2. F. NIETZSCHE COMO REFERENCIAL TEÓRICO DE SIGNIFICADOS 

2.1 ASPECTOS GERAIS 

Como já destacado, o pensamento de N ietzsche não é uma escolha fortuita nessa tese, voltada ao 

estudo da causalidade do acidente de trabalho. A sua filosofia constitui uma opção consciente, porque é a 

opção dos desesperados por desespero e, no caso em particular, de todos aqueles petplexos diante do estado 

de penúria teórica com que essa causalidade tem sido tratada. É a opção de todos aqueles inconformados 

com a estreiteza reflexiva e com a preferência pelo conforto do ''já sabido", que a maioria dos investigadores 

de A T tem compartilhado de forma aviltante. Seu pensamento é a força destruidora de toda comodidade que 

insiste nesse labirinto de saídas marcadas, presa a esse jogo pendular entre a conveniência conservadora de 

manutenção do status quo e o estrangulamento da condição humana, consagrado na apologia mítica de ideais 

distante de qualquer efetividade. A critica feroz de Nietzsche assim nada poupou, nem os conservadores, 

para ele "conservadores de mentiras"6
, nem os ideais marxistas, por "esconder a crueldade das coisas"7

. A 

acusação de radicalismo aristocrático foi para ele elogio8
, pois o seu além-do-homem, o "acrobata", não 

poderia cair na fantasia marxista de idolatria do trabalhador como "puro" em si. Nada poderia ser "puro-em

si", nem o bem, nem a verdade e nem o homem. 

No seu humanismo radical, Nietzsche impôs a independência do pensamento convertendo-se num rebelde 

contestador, combatendo aquilo que ele veio a chamar de "instinto de rebanho" e anseios niilistas, estabele

cendo uma forma de olhar o passado e o poder.9 Sua filosofia é a filosofia do porvir com o conceito de além

do-homem10, onde o valor máximo é a vida.n Para tanto, Nietzsche colocou-se contra tudo e contra todas 

correntes dominantes. Colocou-se contra o cristianismo, ao demonstrar o ódio intrínseco que essa fé religiosa 

mantém contra tudo que é humano e da vida. 12 Pois, Nietzsche foi contra toda pregação de sacrificio e contra 

toda apologia à resignação e renúncia como modelo de virtude. Foi anti-totalitário e anti-democrático13
. 

Como um profeta, antevia o perigo nas doutrinas igualitárias, denunciando a hipocrisia do socialismo14 e o 

rebaixamento da cuhura pela democratização do ensino'~ (reduzido ao enfoque utilitarista). Para ele, o igua

litarismo impediria a tomada de consciência da dominação, impedindo a distinção senhor/escravo. O mais 

irônico, contudo, foi ter sido apropriado justamente pelo nazi-fascismo, logo ele que, em tom profético, tinha 

denunciado a ameaça socialista e a impotência da democracia. 16 Não menos paradoxal, foi ter sido intetpre

tado como filósofo daquela corrente. Nietzsche, antes de tudo, combateu a figura do Estado e da condição 

das massas conduzidas na idolatria da obediência. Na "Genealogia da mora/"17 Nietzsche faz um repúdio 

6 NIETZSCHE 1882 [348] p.66, #29 "Os acumuladores de mentiras". 
7 Conf. SAUTET & BOUSSIGNAC 1986 [430] p.65-66. 
8 Devido a G. Brandes, conf. SAUTET & BOUSSIGNAC op.cit.p.l69. 
9 As expressões "Instinto de rebanho", "niilismo" e "além-do-homem" são próprias de Nietzsche e serão melhor 

comentadas nos itens a seguir. 
10 lbid. 
11 ARENDT 1978 [21]. 
12 Conf. FEREZ & CHAUI 19% [160], Nietzsche, denunciava sua ausência de contato com a efetividade devido às 

"causas imaginárias" (Deus, E~ vontade livre) e aos "efeitos imaginários" (pecado, castigo, redenção). Ver por 
exemplo NIETZSCHE 1888 i [355] p. 395, #15 e NIETZSCHE 1887 [352] . 

13 FEREZ & CHAUI 1996 [160]. 
14 SAUTET & BOUSSIGNAC 1986 [430] p.l03. 
15 ibid 
16 SAUTET & BOUSSIGNAC op.cit.p.l88. Nesse sentido, convergem diferentes analistas como FEREZ & CHAUI 

op.cit.p. 14, Sll..VA sld [442] p.334 e MaciNTYRE 1996 [290] p.225. 
17 NIETZSCHE 1887 [352] p.l29. 
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ao racismo e ao anti-semitismo. Todas as alusões nesse sentido foram tomadas do seu último livro "Vontade 

da potência", hoje, sabidamente, uma obra arranjada por sua irmã, casada com um anti-semita medíocre e 

falido, que aproveitou-se do estado de incapacidade mental dos seus últimos dias18
. Seu desprezo pelo nacio

nalismo alemão era tal que chegou a romper sua longa amizade com o compositor R. Wagner, quando suas 

óperas caminharam nesse sentido. 19 Suas referências ao "bruto loiro" como conquistador da Europa foram 

irônicas, pois o seu conceito de potência nunca foi militar. 20 Além disso, Nietzsche ridicularizava a discipli

na. Para ele, lei da natureza era uma invenção dos homens21 e cada um devia dar a si a própria lei, era, por

tanto, contra a idéia de dever.22 A disciplina, como uma subordinação de todos ao bem comum, é o niilismo, 

é uma vontade de nada, é a massificação calcada na pura melhoria de condições materiais que só poderia 

levar ao fim do Além-do-homem. 23 

2.2 ASPECTOS PARTICULARES 

2.2.1 Condição humana no A T 

Nietzsche interpreta a condição do homem submetido às adversidades no trabalho em uma rara 

passagem na Gaia Ciênciif4
. Ao referir-se à apologia das "virtudes" do sacrificio no trabalho, como no 

louvor ao zelo do trabalhador que adoece ou como no compadecimento para com o jovem que se "matou a 

trabalhar", Nietzsche denuncia o altruísmo. Quando essas virtudes são louvadas, o que se louva é o " ... ins

tinto cego que nelas existe e que não se deixa dominar por interesse particular ... ". Se a sociedade, de fato, 

perde um "instrumento submisso, sem contemplações para consigo mesmo", não se pergunta se não teria 

sido mais interessante a ela a preservação daquele instrumento, " ... trabalhando mais prudentemente e se 

tivesse conservado por mais tempo ... " Ainda que isso possa ser considerado, lembra ele, o que se destaca é 

a posição elevada de sacrificio, em que o " ... animal deve imolar-se ... ", pois isso constitui o mais alto e visí

vel beneficio. Ou seja, se o AT existe, ele existe por razões sustentadas na moral. 25 É a sociedade em sua 

apologia às virtudes e ao sacrificio que priva o " ... homem do seu mais nobre amor por si, da sua mais ele

vada autoproteção." E nessa relação prevalece o interesse, porque se "o 'próximo' louva o desinteresse é 

porque é dele que tira lucro!", estabelecendo a contradição fundamental de se prescrever o altruísmo, exi

gindo sacrificios, sem se dispor ao sacrificio da dispensa do sacrificio alheio. 26 

Combatendo a moral que prega o sacrificio, Nietzsche não se contrapôs ao sacrificio em si, mas ao sacrifi

cio que não revertesse em beneficio próprio, na superação da própria condição, porque para ele a vida é a 

vontade de poder, a vontade de superar, e a imposição de sacrificio pela moral é o controle dessa vontade. 

Pode-se deduzir, pelo seu entender, o quanto o controle da vontade de poder seria importante para a domina-

18 LEBRUN 1996 [273]. 
19 NIETZSCHE 1887 [352) pl29. 
20 FEREZ & CHAUI 1996 [160]. 
21 SAUTET & BOUSSIGNAC 1986 [430] p109. 
22 ibid p.ll3. 
23 ibid p.ll5 e 145. 
24 NIETZSCHE 1882 [348] p.55. 
25 A análise de Nietzsche refere-se à situação vigente no fim do século passado mas não deixa de ser mais atual que 

nunca. Tanto como no passado, a "glorificação do sacrificio" se mantém, porém, por outras formas, como no uso 
do equipamentos de proteção individual (epi) desconfortáveis, ou nas concepções de controle de máquinas, ao se 
impor o uso de "dois botões" quando apenas "um botão" seria suficiente ao acionamento. Menos sutil é o apelo ao 
sacrificio via imposições de produtividade "competitiva" ou ainda mais explicitamente, no "comprometimento or
ganizacional". Ver análise critica em LIEBER 1993 [277] e 1997 [278]. 

26 NIETZSCHE 1882 [348] , #21 "Aos professores de desinteresse". 
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ção, pois "Onde encontrei a vida, encontrei vontade de poder; e ainda na vontade do servo encontrei a 

vontade de ser senhor.'127
• Quando a "vida" lhe diz: "Vê, eu sou aquilo que deve sempre superar a si mes

mo. '128
, se entende que esse ir além-de-si-mesmo guia-se pela vontade de poder que não pode ser renunciada 

e que não exclui o sacrificio, pois " ... onde há ocaso e cair de folhas, sim, é ali que a vida se sacrifica -

pelo poder/29 É por essa razão que a sua compreensão de homem foi anti-Darwinista. Para Nietzsche os 

"fracos" se tomam senhores sobre os "fortes" porque os "fracos" tem mais espírito (como cautela, paciência, 

ardil, disfarce e auto-domínio) ou, em suas palavras, "Darwin esqueceu o espírito".30 

O que se pode deduzir para o problema em estudo é que Nietzsche, ao colocar o homem como ponte e não 

como meta31
, supera a moral e desnuda a domínação em duas direções. Por um lado temos a "moral ascéti

ca" que, contraditoriamente, faz apologia ao ahruísmo, valorizando o sacrificio alheio. Ao mesmo tempo, os 

"fracos", mergulhados em ressentimento e nessa mesma moral ascética, negam a vida, tanto desprezando as 

sensações (como bem o faz o cristianismo), como a vontade de poder dos que se arriscam no perigo, aque

les que combatem " ... palmo a palmo com o gigante Acaso ... " 32
, aqueles que servem ao sentido da terra 

sendo combatentes, sendo criadorel3
. Assim, à toda vítima da AT lhe é negado a sua vontade de poder. Por 

força da moral ascética, lhe é negado qualquer força de necessidade, até mesmo a mais elementar da vida 

que é ir além de si mesmo. A tragédia do A T converte-se no drama do erro, quando o mesmo ideal ascético 

que obriga a vítima ao sacrificio, também a desonra, ao transformar esse sacrificio em falta. Assim, a vítima 

perde o seu direito à vida em duas formas: ao se exigir de forma sub-repta a auto-imolação e ao se negar o 

seu direito à vontade de poder. 

2.2.2 A causalidade 

Expor a causalidade em Nietzsche seria um contra-senso, pois para ele não existia causa(lidade), mas 

sim casual(idade). O mundo não é um ser vivo, o universo não é urna máquina e não tem um objetivo. Na 

prevalência do caos faha urna ordem (humana). Dar ordem à natureza é divinizá-la. O universo não tem 

beleza, nobreza ou perfeição e as "exceções não formam objetivos secretos"34
. No mundo não há instintos, a 

natureza só conhece o necessário e, ao se saber que não há um fim, saber-se-á que há o acaso, " ... porque é 

unicamente sob olhar de um mundo de fins que a palavra 'acaso' toma sentido. "3~. Causa e efeito, portan

to, não existem. A ciência é urna humanização das coisas, colocando urna ordem humana onde não existe. A 

própria condição de causa/efeito demonstra essa imposição porque no mundo não há fatos isolados, mas sim 

um continuum em tudo que ocorre. O destaque deste ou daquele fato como "causa" ou "efeito" é arbitrário 

pois desconsidera todos os outros demais fatos em permeio.36 A interpretação causal, que pressupõe um fim 

ao mundo, um alvo ou urna intenção, é urna forma religiosa de ver as coisas pois concebe criação37 e "Se o 

mundo tivesse um alvo, teria de estar alcançado. '138 

27 NIETZSCHE 1884 [349] p.l27 "Do superar si mesmo". 
28 Ibid 
29 ibid 
30 NIETZSCHE 1888 i [355] p.380, #14 "Incursões de um extemporâneo". 
31 ver o epígrafe. 
32 NIETZSCHE 1884 f[350] p218, #2 "Da virtude que dá". 
33 ibid. 
34 NIETZSCHE 1882 [348] p.l27, #109 "Defendamo-nos". 
35 ibid 
36 NIETZSCHE 1882 [348] pl32. 
37 NIETZSCHE 1888 j [354] p447-8, #1062. 
38 ibid 
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É assim que se evita a perdição e o trágico. Causalidade seria o recurso para se favorecer "a fé na vida", 

como se houvesse qualquer coisa por trás dela que a favorecesse, negando-se a todo custo a sua "loucura e 

ausência de razões". Nos questionamentos do homem, os "porquês" levam aos "deve-se", tomando os sa

criflcios impostos como necessários. Toda a necessidade, toda casualidade e tudo aquilo que se apresenta 

sem objetivo, passa a se apresentar ora com um "fim", ora como "razão" e "lei suprema". Nega-se que o 

trágico, em sua sem-razão, igualmente faz parte da vida.39 Graças a prevalência do ideal ascético, todo o 

sofrimento da vida passou a ter sentido para o homem, através da perspectiva da culpa. A culpa como sal

vação do homem também salvou a vontade, pois daí para frente ele não é um ser vivo deixado ao acaso, ele 

é um ser vivo que "quer o sofrer".40 Nessa má-vontade contra a vida o homem ainda demonstra a sua vonta

de, pois "prefere ainda querer o nada, a não querer ... ".41 

Daí a sua conjectura de que a causalidade sobre a vontade seria a única possível. Vontade só poderia causar 

"efeito" sobre outra vontade e nunca sobre a matéria.42 Mais explicitamente, Nietzsche considera duas for

mas possíveis de causa: as "causas de ação geral" e uma parcela ínfima destas como "causas de ação par

ticular". Aquelas seriam "quantidade de força acumulada que espera ser empregada, não importa quando, 

não importa o quê ... ". Estas seriam diminutas, um ''pequeno acaso" que libera aquela outra a seguir seu 

curso de maneira única e determinada. O que acontece é que "confundiu-se o piloto e o vapor", como se a 

vontade fosse a causa do deslocamento do barco. Objetivo e causalidade seriam pura vaidade, que se afirma 

após um fato "para se cegar", para não se admitir que o barco seguiu a simples corrente que o acaso o em

purrou.43 

Reforçando essa impossibilidade do livre-arbítrio absoluto, Nietzsche combate o conceito de fim ao afirmar 

que "Nós inventamos o conceito de 'fim': na realidade falta o fim .. "44 e insiste em que se assuma o acaso 

pois " ... é-se um pedaço da fatalidade ... ". Não há sentido em se conduzir o modo de ser à "causa prima", 

ninguém pode ser responsável por estar aí, havendo necessidade de se restabelecer a "inocência do vir-a

ser. "45 O homem, ao libertar-se da condição de transcendência, de Deus, do fim, alcançaria a "grande li

bertação", ao reconhecer-se não no livre-arbítrio, mas na fatalidade do acaso. A crença nos fins e na von

tade, em contraposição ao acaso, seria uma antiga visão romântica de luta de "nós" contra o gigante e que 

não deixou de ser apropriada pelo cristianismo. A estupidez na vida não seria "tão estúpida assim", pois 

tudo é devido ao " ... bom Deus, Ele, que decerto ama caminhos escuros, tortos e fora do comum ... " condu

zindo, ao fim, tudo à boa saída. Na filosofia de Nietzsche, o reino da vontade e dos fins não existe, só existe 

a estupidez e o acaso. O homem só pode lançar os "dados", nada mais pode fazer além de jogar o ''jogo da 

necessidade ".46 

No estado das coisas, sua dedução foi que ''perdemos o gosto pelo necessário" graças ao niilismo. mesmo 

compreendendo a impossibilidade do livre-arbítrio e de uma "liberdade inteligível" .47 A condição niilista, ou 

39 NIETZSCHE 1882 [348] p.35-9, #1 ''A doutrina do objetivo da vida". 
40 NIETZSCHE 1888 i [355] p.369-70, #28 "O que significam ideais ascéticos?'' 
41 ibid 
42 NIETZSCHE 1886 [351] p.311. Em outra passagem, NIETZSCHE 1882 [348] pll4, Nietzsche lembra, nesse 

particular, a doutrina de Shopenhauer da "Vontade única" para quem "qualquer causa que se apresente é sempre 
uma causa ocasional da aparição da vontade". 

43 NIETZSCHE 1882 [348] p.254-5, #360 "Duas espécies de causa que é costume confundir". 
44 NIETZSCHE 1888 i [355] p379, #8 "Os quatro grandes erros". Bem mais tarde, será Lacan quem afirmará o 

sem sentido de se buscar uma proporcionalidade no real ao afirmar que "no real não falta nada". "Falta" ou "ex
cesso" são conceitos criados e, portanto, relativos, não existem plano do real porque esse plano não pressupõe um 
fim para admitir valor ou proporcionalidade. Se assim fosse, deveríamos admitir um "outro mundo" para refe
rência, ou seja, a condição metafisica que Nietzsche denuncia. 

45 NIETZSCHE 1888 i [355] . 
46 NIETZSCHE 1881 [347] pl54, #130 "Fins? Vontade?'' 
47 NIETZSCHE 1888 j [354] p.430. 
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a radical recusa de valor, sentido e "desejabilidade", contribui para tanto em três formas. Em primeiro, ao 

procurar um sentido em todo acontecer que não está nele; em segundo, ao colocar uma totalidade ou uma 

sistematização em todo acontecer debaixo de todo acontecer, propiciando algo como um bem universal, 

carente de veneração e exigente do abandono do indivíduo; em terceiro, ao se inventar um mundo que esteja 

para além do próprio mundo como o verdadeiro mundo.43 A crença nas categorias da razão, fim, unidade e 

verdade, é a causa do niilismo, ao projetar-se um mundo fictício. Todos esses valores são determinados por 

perspectivas de utilidade, falsamente projetadas na essência das coisas, mas no fundo, voltadas à manuten

ção e intensificação da dominação. 

O preconceito da razão, coagindo o pensamento nessas categorias, impondo "unidade, identidade, duração, 

substância, causa, coisidade e ser"49
, toma o erro necessário. A compreensão estaria imersa num "grossei

ro feiticismo" da razão. Graças a ele, se vê por toda a parte "agente e ato". Esse ''foiticismo" acredita em 

"vontade como causa geral", concentrando-se na figura do "eu" como referência.~0 O "vir-a-ser", a "mu

dança", que outrora demostrava o erro pela constatação da "aparência", cedeu lugar a essa fatalidade do 

erro, decorrente do falso pressuposto da "vontade como algo que faz 'efeito"'. 51 É assim que, no caso parti

cular do A T, a investigação da causalidade, por si mesma, fica inevítavelmente amarrada ao erro e este à 

vontade do homem. Ou seja, nos preceitos de razão como única forma de compreensão do mundo, o "erro 

humano" já fica preestabelecido pelo simples ato de se cogitar "causa". 

A condição de "falta" no A T pode ser deduzida não apenas como inevítável, mas também como prevalente, 

graças a uma situação contraditória do sujeito ter que ser, ao mesmo tempo, ele mesmo e parte do "rebanho". 

Analisando aquela predominância do "eu", com o homem se percebendo na condição de responsável por 

"aquilo que quer" ou "aquilo que faz", Nietzsche lembra como foi diferente no passado. No homem antigo, 

a percepção do "livre-arbítrio" estava ligada a má consciência. ~2 Ser só, não dominar ou não ser dominado, 

era condenar o indivíduo ao isolamento, era estar excluído do "rebanho" e constituía a maior punição possí

vel.~3 No AT, a vítima está condenada ao mesmo tempo por seu "eu" no sentido "aquilo que faz (errado)", 

como também por seu "eu" de isolamento, ao fazer algo diferente, ao "se excluir do rebanho", ao ir contra a 

moral do "fazer o que todos fazem", prejudicando o "rebanho".~ 

Para se ultrapassar essa condição do "erro", criado pela razão, é necessário se ultrapassar a razão. Para 

tanto, já bastaria o simples reconhecimento que a natureza em si não é racional, é o homem que dá ordem ao 

mundo ao encontrar um fim. Não se pode compreendê-la calcando o pensamento exclusivamente na razão. 

Nietzsche propõe a ilogicidade como necessária, pois a natureza, incluindo o homem não pode ser transfor

mada em uma natureza puramente lógica. A ilogicidade é necessária de tempos em tempos ao pensamento 

humano, para que ele possa voltar a sua "postura fUndamental ilógica diante de todas as coisas."55 E é 

justamente isso que justifica o pensamento de causalidade. Para Nietzsche, não há nada mais distante do 

pensamento lógico do que o pensamento de causalidade. 56 Ao se perceber cada sensação ou ação como atos 

da vontade livre, o indivíduo desconsidera que as está tomando como ato isolado, incondicionado e descone-

48 ibid "Queda dos valores cosmológicos- parte A". 
49 Grifo nosso. Por "ser", entenda-se a "essência" como destacado no parágrafo anterior. 
50 NIETZSCHE 1888 i [355] p.375, #5 ')4 razão na filosofia". 
51 ibid 
52 NIETZSCHE 1882 [348] pl35. 
53 ibid 
54 É caricatura! como nas campanhas de prevenção de AT há uma insistência da conotação de prejuízo. A colocação 

comum de que os "prejuízos da empresa e do pais pelo AT limitam o emprego" buscam o ponto de se colocar os 
demais trabalhadores contra a própria vítima. 

55 NIETZSCHE 1878 [346] p75. 
56 NIETZSCHE 1878 [346] p74, #18 "Questões fundamentais da metafisica". 
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xo.~7 É graças a atribuição de uma arbitrariedade (inexistente) à ação ou à sensação que a aparente vontade 

livre se manifesta. 

Mas essa necessidade fica patente quando se considera a causalidade histórica, como é o caso do AT (um 

evento no passado que não pode ser reproduzido). Ao comentar a história, Nietzsche se contrapõe tanto 

àqueles que professam o azar absoluto como à compreensão mecanicista para o curso do evento histórico. 

No seu entender, tanto num caso como noutro, desconsidera-se a vontade de poder58
. No resgate do passado 

não se pode desconsiderar que "Todo 'foi' é um fragmento, um enigma, um horrível acaso - até que a von

tade criadora lhe diz: 'Mas assim eu quis/" .~9 Ou seja, a causalidade histórica é um "querer para trás" e, 

portanto, deve-se assumir que a "redenção" se dá pela criação. É uma apologia ao reconhecimento da im

portância do processo criativo quando o seu "Zaratustra" conduz a redenção do acaso ensinando "Redimir o 

passado no homem e criar todo Joi', até que a vontade fale: 'Mas assim eu quis/ Assim eu quererei"'60
. 

Em contraposição a essa forma de explicar o passado a partir daquilo que ainda não é (a criação), Nietzsche 

denuncia a pobreza do pragmatismo e do realismo quando afirma que "Nunca se ouve senão as perguntas 

para as quais se é capaz de encontrar resposta"61
. Ou seja, aquele que investiga o passado com pretensão 

de ''totalidade", de "verdade" e de "rigor aos fatos" é um tolo, pois só é capaz de encontrar aquilo que procu

ra e só pode procurar aquilo que sabe. 

O fato de causa e o fim não existirem não implica que elas não possam estabelecer transformação, possibi

litada pelo processo criativo. Na interpretação de Nietzsche, isso se toma possível porque, embora recipro

camente dependentes, causa e fim não configuram um mesmo sistema. O sistema dos fins sempre é superior 

aos demais e continuamente vai sofrendo novas interpretações e ajustamentos que " ... se seguem e se reve

zam de modo meramente contingente ... "62
. Não há uma necessária conexão entre si e a finalidade, que justi

fica a causa, vai mudando conforme as condições de resistência que se apresentam, mostrando como a von

tade de poder " ... tomou-se senhora de algo menos poderoso ... " 63
. Ou seja, é na arbitrariedade dos fins 

(enquanto um sistema sempre superior ao das causas) que a dominação se impõe, mas é também na fluidez 

desses fins, graças a vontade de poder, que as causas podem sofrer um processo criativo de novas interpre

tações. É por isso que não importava a ele se a condição do indivíduo fosse de "esforço", "repouso" ou "su

bordinação", mas sim a "consciência".64 É graças à consciência que se garante espaço de ação criativa, 

capaz de determinar novos fins e, consequentemente, a causalidade inteiramente nova. 

2.2.3 Culpa/pecado, disciplina/normalidade 

Os aspectos de moral e de moral religiosa merecem destaque pelas determinações de resignação esta

belecida por Nietzsche6~ e, no caso em estudo, pela determinação da própria causalidade. Embora a "causa

lidade religiosa" seja distinta da "causalidade civílizada", Nietzsche identifica também um continuum entre 

estas duas, como será revísto adiante. Quanto a "causalidade religiosa" em particular, Nietzsche destaca que 

a ela falta toda a possibilidade de causalidade natural. A natureza é interpretada como um complexo de 

57 ibid 
58 NIETZSCHE 1887 [352] p.63. 
59 NIETZSCHE 1884 f [350] p.226. 
60 NIETZSCHE 1884 f [350] p.235, #3 "Das velhas e novas tábuas". 
61 NIETZSCHE 1882 [348] p161, #196 "Limites do nosso ouvido". 
62 NIETZSCHE 1887 h [353] p.351 #12 A passagem refere-se ao comentário da origem e finalidade do castigo, 

discutindo seus diferentes sentidos como vingança, intimidação ou mero castigar. 
63 ibid 
64 NIETZSCHE 1888 j [354] #27. 
65 Ibid #55. 
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arbitrariedades, onde o homem é a regra e a natureza é o "desregramento". Para exercer sua influência sobre 

esse "terrível desconhecido", o homem impõe à natureza uma lei, através do culto religioso. Buscando tirar 

proveito da natureza, o homem primitivo "imprimiu-lhe uma legalidade que ela não tem", enquanto que nos 

tempos modernos "se quer conhecer a legalidade da natureza, para adaptar-se a ela. "66 

Com base em seus conhecimentos helenísticos, Nietzsche faz outras pontes de interesse à causalidade, ao 

mostrar que o conceito de pecado, com suas exigências de arrependimento, é uma herança judaica. Suas 

implicações de desprezo pelo homem ao estabelecer uma falta contra Deus e não contra a humanidade, como 

se um estivesse isolado do outro, como se a falta contra aquele não fosse uma falta contra esta, não tem 

paralelo no mundo grego antigo.67 Com o advento do cristianismo, culpa passa a ligar-se à infelicidade, 

fazendo com que a grandeza de uma seja medida pela outra, substituindo a "infelicidade pura" ou "inocente 

infelicidade" da tragédia grega pelo "necessário" castigo.68 Tudo o que acontece de mau ao indivíduo faz 

com que este se sinta moralmente reprovável.69 Assim, culpabilidade e pecado ficam ligados à má

consciência. 7° Com isso, o sujeito deve encontrar a causa do mal que o aflige " ... em si mesmo, nalguma 

falta cometida no passado .. ", possibilitando a interpretação da sua " ... dor como castigo. "71 

Não é sem razão, portanto, que na prática da investigação do A T seja comum, por exemplo, que a vítima 

insista na sua "condição involuntária", como se fosse conceptível, em aparente absurdo, a "intenção" de um 

mal a si mesma no acidente. 72 Associar culpa e castigo na causalidade é uma condição geral. O sumário 

dessa prevalência, nas palavras de Nietzsche em uma passagem da "Genealogia da moral", dá a exata di

mensão do significado de uma investigação de A T: 

"Por todos os lados o passado presente, o fato desnaturado, a ação vista com maus olhos; por toda a 

parte o desconhecimento voluntário da dor, a dor transformada em falta, em medo, em castigo; por toda 

a parte a disciplina, a abstinência, a contrição; por toda parte o pecador que se tortura a si próprio na 

roda da consciência ... (e) o grito desesperado da salvação."73 

Como visto no item anterior, alcança a "salvação" (da vontade) aquele que concebe a "causa", conforme um 

fim, conforme um sacrificio que não foi em vão. Mas o que aqui pode ser percebido, graças à sua filosofia, 

é como a disciplina se liga à causalidade quando, pela dominação, se estabelece (arbitrariamente) a ligação 

da falta à culpa e desta à infelicidade ou dor. A disciplina e o castigo como instrumento da dominação para 

controlar o querer, ou a vontade, pois " .. .para que um querer se forme, é necessário que exista uma repre

sentação de prazer e de desprazer."74 

Mas a expressão desse controle, via disciplina e castigo, não se dá pela condição explícita de controle de 

vontade, para tomada de consciência do antagonismo, mas sim pela conceituação do mal, explorando-se o 

medo do mal. O mal é o acaso, o incerto, o súbito. 7~ Nos tempos remotos o "mal" foi controlado pela sub

missão a ele. O homem primitivo, pensando religiosamente, submetia-se ao "mal" por "pacto", ao atribuir

lhe uma razão ou uma potência. Ou então, atribuía-lhe urna "mera aparência", acreditando que o mal como 

66 NIETZSCHE 1878 [346] p.79, #111 ''A origem do culto religioso". 
67 NIETZSCHE 1882 [348] p145. 
68 NIETZSCHE 1881 [347] pl49, #78 ''A justiça que castiga". 
69 ibid 
70 NIETZSCHE 1887 [352] p.117. 
71 ibid 
72 Um "acidente" é um acidente. Pelo racicínio lógico, se houvesse uma "intenção" não seria um acidente, mas sim 

uma sabotagem ou suicídio. 
73 NIETZSCHE 1887 [352] p.117 (grifo nosso). 
74 NIETZSCHE 1882 [348] p.143. 
75 NIETZSCHE 1888 j [354] p.443, #1019 "Para o pessimismo da força". 
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bem intencionado, cheio de sentido (como um "mistério"). Ou ainda, o "mal" era "ruim", mas necessário 

como um "castigo". O homem civilizado não se submete ao mal, ele o abole e essa abolição se dá com o 

"aprender a pensar causalmente"76
. Graças a causalidade, o "mal" não precisa de justificativas, não há 

mais deuses, tudo é necessidade. Cabe, dai para frente, justificar-se o bem, ou a virtude como resultado de 

alguma astúcia do espírito. Com isso, sucumbe-se, nesse "absoluto dizer-sim ao mundo", a outra teodi-
•. 77 

ceta. 

As implicações do judaísmo-cristianismo para a compreensão da prevalência desse raciocínio causal exclu

dente ficam mais claras quando Nietzsche enaltece as vantagens do politeísmo em relação ao monoteísmo, 

ainda em denúncia à teodicéia. 78 Justificando-se de forma religiosa, todo o individuo toma justo os seus mais 

baixos instintos de egoísmo, desobediência e inveja. A causalidade sendo divina, o individuo pode sempre 

dizer "não fui eu quem quis!". Criando deuses, o homem purificou e enobreceu esses instintos. Embora só 

houvesse um modelo de referência, o homem, o politeísmo proporcionou uma "plêiade" de "modelos". O 

egoísmo foi controlado mas a diversidade foi garantida, a diferença não estabelecia uma valoração e " ... a 

liberdade concedida ao deuses na relação com outros deuses, acabou a sociedade por conceder a si pró

pria ... "79 Mas o advento do monoteísmo trouxe uma rígida doutrina do homem normal, como se ao lado do 

deus normal não houvessem senão falsos deuses. Com isso, o homem voltou à condição animal, buscando o 

"animal normal", o "ideal de sua espécie", e perdeu a .. .''força de se criar olhos novos, pessoais, cada vez 

mais novos, cada vez mais pessoais ... "80 

O raciocínio de Nietzsche é extremamente elaborado mas muito sugestivo. O que pode ser interpretado, para 

o caso em estudo, é a sua ênfase em denunciar a sistemática exclusão, ou mesmo, supressão do acaso da 

compreensão humana. O acaso, ou o incerto, também pode ser entendido como "aquele" que "age" de forma 

"imprevisível" ou em "não conformidade", "aquele" que deve ser convertido em fonte de "mal" ou, civiliza

damente, em fonte de "causalidade.'' O agravante é que não se escapa dessa condição mítica de "mistério", 

ou de uma "fonte de mal", agora trocada por uma "fonte de bem" (teodicéia). O monoteísmo faz o "bem" ser 

bem em si mesmo e, como fonte de tudo, exclui qualquer positividade a tudo aquilo que possa ser "mau", ou 

diferente da "conformidade" ou de uma "normalidade". Assim, a vitima do A T é aquele que distancia-se do 

"normal" ao se distanciar do "bem" e ao se distanciar de todos como "um incerto". Como na sua condição de 

diferente, ou de alteridade, não há nenhuma positividade possível, não se pode vislumbrar nem sua contri

buição com o "novo", nem a explicitação dialética desse "mal" à vitima, correspondendo um "bem" à alguém 

que lhe tira proveito. A investigação de causalidade presta-se, assim, à recuperação desse "bem" absoluto e à 

exclusão da aheridade, ao reduzir o "novo" à causa (ou, ao "o já sabido"). 

2.2.4 "Espirito de rebanho" e a alteridade 

Compreendendo a essência da vida como vontade de poder, Nietzsche permite que se compreenda a 

vítima do AT como um diferente, um "aherado", não apenas na seu estado (enquanto fisicamente ofendido), 

mas também na sua condição de "resistente" ao "espírito de rebanho". Mas é naquelas vítimas de AT, que 

76 ibid 
77 ibid Como se tudo fosse necessidade, como se o ''bem" expressasse essa necessidade do mundo. Teodicéia é 

"Conjunto de doutrinas que procuram justificar a bondade divina, contra os argumentos tirados da existência do 
mal no mundo, refutando as doutrinas atéias ou dualistas que se apoiam nesses argumentos", conf. FERREIRA 
1996 [161] . 

78 NIETZSCHE 1882 [348] p.148-50, #143. 
79 ibid 
80 ibid 
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não almejam compaixão nem perdão, que a recusa da condição de "rebanho" é expressa, revelando sua 

"vontade de poder". 

Quem se contrapõe ao "espírito de rebanho" tem sempre algo "anormal", incontrolável, pois no espírito de 

rebanho "Todos querem o mesmo, todos são iguais; e quem sente de outro modo vai, voluntário, para o 

manicômio. 'Outrora, todo mundo era doido'- dizem os mais sutis, piscando o olho" 81
. O espírito de re

banho é a absoluta primazia do que lhe é útil, por isso " ... a boa consciência chama-se rebanho e a má

consciência chama-se 'eu'.", pois o "rebanho" é " ... medida suprema do valor de qualquer individuo. "82 

Quem se contrapõe ao útil, se contrapõe à boa consciência, porque é no rebanho que o indivíduo "Tem seus 

pequenos prazeres para o dia e seus pequenos prazeres para a noite; mas preservam a saúde."83 No ins

tinto do rebanho os "zeros são somados- onde cada zero tem 'direitos iguais', onde é virtuoso ser zero."84
, 

como bem o faz as estatísticas de AT, como se todos as vítimas ou todos os acontecimentos pudessem ser 

reduzidos a "denominador comum", ou ao "rebanho". No "espírito de rebanho" a "responsabilidade" é o 

fazer determinado, uniforme e regular, é um fazer apreciável conforme os costumes. Prevalece um tipo de 

responsabilidade que se opõe ao "individuo soberano", o indivíduo de vontade própria, detentor de consciên

cia e portanto, consciente da responsabilidade. 8~ 

Para Nietzsche o verdadeiro perigo está nas comunidades homogêneas porque "É dos indivíduos mais des

vinculados. muito mais inseguros e moralmente mais fracos que depende o progresso espiritual em tais 

comunidades: são eles os homens que ensaiam o novo e, em geral, a variedade. "86
. A natureza forte pode

ria dar o tipo, mas só a natureza fraca poderia aperfeiçoá-lo. 87 Ou seja, a vítima do A T, ao "ensaiar o novo", 

estaria aperfeiçoando aquele trabalho que os fortes (ou, quem não se acidenta) dão curso. 88 

Esse "ensaiar o novo" é a criação. E o criador é aquele que quebra a "tábua de valores"89
, aquele que tras

muta os valores, aquele que traz dentro de si o novo homem, o "além-do-homem", aquele que na sua luta 

permanente detém a moral oposta ao "rebanho".90 Sua moral é oposta porque " ... homem livre é não

ético .. .'o91 e porque ser "mau" significa o mesmo que "individual, livre, arbitrário, inusitado, imprevisto, 

incalculável"92
. Todo o homem ético se sacrifica pelos costumes, mas esse não é o caso daquele que pratica 

a ação indivídual. Esta, " ... suscita o arrepio ... ", porque decorre de homens " ... maus e perigosos, e mesmo 

por se sentirem assim eles próprios. ".93 

81 NIETZSCHE 1884 [349] p.34, #5. Grifo nosso. 
82 NIETZSCHE 1884 f[350] p217. 
83 NIETZSCHE 1884 [349] p34, #5. Grifo nosso. 
84 NIETZSCHE 1888 j [354] p.432-3, #53. 
85 NIETZSCHE 1887 [352] p45 "A 'falta', a 'má consciência' e o que se nos afigura". 
86 NIETZSCHE 1878 [346] p.85, #224 "Enobrecimento por degeneração". Grifo nosso. 
87 ibid 
88 Essa é a "contradição" quando, como resultado da investigação de "causalidade" no AT, a "causa" é a 

"(má)vontade da vítima", mas a conseqüência é a "mudança" das condições de todas as máquinas semelhantes, 
como bem se faz em acidentes com aeronaves. 

89 NIETZSCHE 1884 f [350] p213, #9. 
90 Conf FEREZ & CHAUI 1996 [160] pl2-13. 
91 NIETZSCHE 1881 [347] p.l41, #9 "Conceito de eticidade e costume". 
92 ibid, no original os termos estão entre aspas. 
93 ibid Grifo no original. O grifo de Nietzsche sugere, no caso em estudo, que a vítima de AT, ainda que "desgarra

da", também não escapa desse "espírito de rebanho". O verdadeiro "mau" é a vítima que não se arrepende, não se 
justifica. Essa situação exemplar do "arrepio" aproxima-se daquilo que todos sentem ao trabalhar com um sujeito 
que não se "envergonha" de ser um "acidentino", aquele que assume o seu "comportamento arriscado". Há de se 
considerar que as passagens destacadas dizem respeito ao "espírito de rebanho". Assim, a consideração de "não
ético" é relativa, refere-se ao "rebanho" ou como a condição de "rebanho" a coloca. Como visto no item a, a víti
ma de ATé aquele que detêm a "virtude" da conformidade aos "ideais ascéticos", despreza o sentimento de auto
proteção pelos valores do "rebanho". Ou seja, a vítima na condição de "criador" é, pelo contrário, consciente da 
transgressão e busca o além-de-si para si mesmo, o fato de estar atendendo os objetivos do rebanho é contingente. 
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Opor-se à moral do rebanho é opor-se à moral do escravo, à moral utilitária, onde a compaixão, a paciência, 

a humildade e a subserviência detêm lugares de honra. Na moral de escravos o homem "bom" é sempre o 

"homem não-perigoso", " .. fácil de enganar e um pouquinho estúpido talvez ... " Em compensação, o ho

mem da espécie nobre " ... se sente como determinante de valor, ... é criador de valor."94 Por isso, ele não 

apenas diz "não", ele também diz "sim" ao mundo, mas pela procura voluntária dos " ... lados execrados e 

infames da existência. ", assumindo a necessidade e a "desejabilidade" destes. 9~ E se ele assim se apresenta 

como um "espírito maligno", com seu " ... gosto pelo novo, pelo arriscado, pelo inexperimentado ... ", é por

que o novo é o "mal" e só o antigo é o "bem".96 

Mas o que caracteriza a essência dessa "nobreza", desse comportamento de oposição e de diferença é exata

mente aquilo que é o mais desprezado pela ótica utilitarista, dominante no "rebanho". Para Nietzsche, "A 

natureza superior é mais desarrazoável... " porque o homem "nobre" é dominado pela paixão. E é a sem

razão, característica da paixão, que o homem vulgar tanto despreza no homem "nobre", ele não pode com

preender " ... como se pode arriscar a sua saúde e sua honra pela paixão do conhecimento.'m, porque não 

há uma visão romântica, mas sim trágica. 

O homem que assume a sua condição de diferente é o homem que assume a sua tragédia. Aquela vítima de 

A T, percebendo-se nessa condição de alteridade, não encontra sentido para "fazer o que fez", porque o "no

bre", como colocou Nietzsche98
, não teme sucumbir aos seus instintos, pois " ... nos melhores momentos a 

sua razão faz uma pausa." 

É assim que, para se compreender o que ainda não é, para todo aquele que quer conhecer, o caminho seria 

ultrapassar a ciência e aproximar-se da arte. 

2.2.5 Ciência e arte 

As restrições de Nietzsche, relativas às formas dominantes para revelação do conhecimento, decorrem 

da sua oposição à toda filosofia pós-socrática. Para ele, a apologia à razão fez com que o homem abando

nasse a verdadeira natureza trágica da realidade em prol de uma compreensão metafisica.99 A degeneração 

caminha desde esses antigos filósofos, ao se estabelecer "dois mundos", distinguindo-se verdadeiro/falso, 

essencial/aparente, inteligível/sensível. Desprezando essa postura, Nietzsche atribui às idéias o valor de ape

nas um "sinal", sem verdade ou falsidade, e à interpretação como único caminho para o conhecimento diante 

da multiplicidade que é o homem. 100 

No que diz respeito à ciência, Nietzsche questiona já a sua própria linguagem. Para ele a lógica repousa em 

pressupostos que nada correspondem ao mundo efetivo como o " ... pressuposto de igualdade entre as co i-

94 NIETZSCHE 1886 [351] p333, #260 "O que é ser nobre". 
95 NIETZSCHE 1888 j [354] p.444-5, #1041 ''Meu novo caminho para o 'sim'". 
96 NIETZSCHE 1882 [348] p.42, #4 "O que conserva a espécie". 
97 NIETZSCHE 1882 [348] p.40-l, #3 "Nobreza e vulgaridade". (Grifo nosso). 
98 ibid. 
99 "Compreensão metafísica" como compreensão pelo transcendente, pelo que ultrapassa a nossa experiência ou 

capacidade de compreender. Decorre do pressuposto, rejeitado por Nietzsche, da existência de um mundo real (o 
ser) em oposição ao mundo aparente (o sensível). 

100 FEREZ & CHAUI op.cit.p. 9-10. 
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sas, (e) da identidade da mesma coisa em diferentes pontos do tempo ... "101
. Por isso, o ilógico também é 

necessário ao homem racional pois seria ingênuo acreditar que a " ... natureza do homem possa ser transfor

mada em uma natureza puramente lógica ... •rl 02 

O valor de uma condição de verdade vai ser associado à dominação. A idéia de um "verdadeiro mundo", 

desconhecido e que só pode ser alcançado pelo "virtuoso", é uma fantasia e não pode obrigar a nada. 103 Os 

idealistas são espíritos pretensamente livres porque " ... estão amarrados à verdade ... "104
. Criticando o posi

tivismo, Nietzsche denuncia que, com a renuncia à interpretação, eles trouxeram essa " .. .imobilidade cons

ciente diante de toda a realidade, diante do fato brutal, esse fatalismo dos pormenores, orgulho hoje da 

ciência ... "105
. Eles ignoram que essa vontade absoluta da verdade é levada pela força do ascetismo pois " ... é 

a fé no ideal ascético, é a fé no valor meta.fisico e eminente da verdade ... ". A verdade foi posta como es

sência, como Deus, e por isso Nietzsche insiste que a verdade não é o ponto de partida, mas de chegada, pois 

" ... é preciso por em dúvida o valor da verdade." ... "106 

Não existe nenhuma ciência sem pressupostos, pois " ... uma filosofia, uma crença tem sempre antes de estar 

aí para que a partir dela a ciência ganhe uma direção e um sentido, um limite, um método, um direito de 

estar ai (e) à existência. "107
. A ciência não cria valores, ela depende de um ideal de valor ou de uma potên

cia criadora " ... a serviço da qual ela pode acreditar em si própria." 108 Ao superestimar o valor da verdade, 

ou, ao crer na sua "inestimabilidade" ou "intrincabilidade", ela mostra que repousa sobre o mesmo "solo" 

do ideal ascético, como aliados. É por isso que a ciência, tal como o ideal ascético, pressupõe um "certo 

empobrecimento da vida", com os seus pressupostos de emoções frias, tempo lento, dialética ao invés de 

instinto e o predominio da seriedade, (lembrando o trabalho duro). 109 Como o ideal ascético corrompe muito 

além da saúde e do gosto, a ciência sem vontade, sem paixão e sem ideais transforma-se em esconderijo de 

toda má-consciência". 110 

Para a ciência que expressa "esse furioso 'desejo de certeza'", Nietzsche encontra essa necessidade metafi

sica (verdade), como no positivismo que quer ter segurança a todo custo e que se " ... se recusa a dançar na 

beira dos abismos, como é próprio dos espíritos livres por excelência.'" É pela falta da vontade que essa 

ciência expressa fé, fé numa "verdade". E a convicção, pressupondo verdades incondicionadas e métodos 

perfeitos, não é pensamento cienti:fico. 112 Distinguindo a convicção (ou, crença nas opiniões) da certeza113
, 

Nietzsche propõe a "necessidade da certeza", o continuo interrogar, como desejo permanente para superar a 

"momice" do juízo e da fé. 114 

101 NIETZSCHE 1878 [346] p72, #11 ''A linguagem como pretensa ciência". Não é dificil de se entender que, a 
rigor, a igualdade ou identidade no tempo entre as coisas só é possível na abstração absoluta, como na matemáti
ca. 

102 NIETZSCHE, op.cit.p.75,. #31 "O ilógico necessário". 
103 NIETZSCHE 1888 i [355] p.376-7, "Como o verdadeiro mundo acabou por se tornar uma fábula" 
104 NIETZSCHE 1887 [352] p.124, #24. 
105 ibid. Grifo nosso. A passagem é bastante sugestiva quando se confronta com a prática corrente na investigação de 

AT. 
106 ibid. 
107 ibid Grifo nosso. Novamente, outra passagem sugere explicação para a prática da investigação de AT que se diz 

"científica". Há sempre um senso de valor, estabelecendo qual a direção da investigação, (à vítima, ao ambiente, 
ao Estado), em sentido de excesso, de falta, conduzindo-se por este ou aquele método até determinado ponto e 
não mais além. 

108 NIETZSCHE 1887 [352] p.125-7, #25. 
109 ibid Ver também análise crítica do conteúdo ideológico dessa prática em LOUNOO 1996 [284]. 
110 NIETZSCHE 1887 [352] p.l21-3, #23. 
111 NIETZSCHE 1882 [348] p.229-30. 
112 NIETZSCHE 1878 [346] p.97, #630. 
113 NIETZSCHE 1878 [346] p.98-9, #635. 
114 NIETZSCHE 1882 [348] p.39, #2 ''A consciência intelectual". As colocações sobre a "certeza" são aparente

mente contraditórias. Pode-se interpretar pela crítica de Nietzsche, entretanto, a sua posição contra o desejo de 



2-lieber98 15 

Nietzsche em sua critica aguda da verdade como substância, volta-se à arte. Em síntese, ele propõe o con

trole pela arte e não o controle da arte. m O potencial da arte estaria na sua possibilidade de união da fanta

sia e da lógica e a superação dessa "verdade" metafisica. Na arte, a "mentira se santifica, a vontade de en

gano tem a boa consciência ao seu lado, contrapõe-se muito mais fUndamentalmente ao ideal ascético do 

que a ciência ... "n 6
. É justamente a arte, com sua espécie de "culto ao erro", que nos permite suportar a 

ciência. Esta, com a sua evolução, a todo instante nos mostra a "universalidade do não-verdadeiro, e da 

mentira", ou como a loucura e o erro são as condições prevalentes na apreensão intelectual do mundo sensí

vel. 117 A arte é necessária para que o homem possa se colocar acima das coisas, acima da moral, não com 

temor, mas com o "planar" e o "zombar". 118 Como no "acrobata" de "Zaratustra", a arte dá sentido ao sem 

sentido, justificativa o "atrevimento" insano sobre o precipício, porque "inventa uma finalidade" e é "enca

rada como boa vontade da ilusão". 119 É por isso que a arte depende do homem libertar-se do útil. 120 

As implicações na investigação da causalidade retomam os argumentos já expresso no item b. A ingenuidade 

do rigor aos detalhes, na busca de uma possível verdade (causa) que estaria por trás deles como pretensão de 

descoberta, despreza exatamente o que há de mais valor nesta. Ao voltar-se para o valor da arte, Nietzsche 

resgata a subjetividade, o valor da fantasia, pois "a aparência" proporcionada pelo artista é a "realidade 

mais uma vez, só que selecionada, fortalecida, corrigida". 121 A demonstração de causalidade, na pressupo

sição de "cientificamente bem feita", aproxima-se disso, ao expressar o AT, aquela realidade absurda ou em 

contra-senso, de maneira harmoniosa, coerente e com "finalidade", ainda que nada daquilo seja verdadeiro, 

pois, como ciência, deve ser absolutamente provisório. Mas é assumindo essa "condição da arte" nesse pro

cesso de investigação, que o individuo pode tomar consciência do "seu olhar" e da sua condição, como um 

olhar mergulhado na imensidão de erros. E esse "seu olhar", como tantos outros diferentes, é uma perspec

tiva da realidade. A luz, que proporciona esse olhar, embora seja um mero "lampejo", é a centelha que brota 

no tinir das espadas (como quis Nietzsche), espadas movidas pelas idéias em luta daqueles que querem cri

ar, ou ir além-de-si. 

2.2.6 Perspectivismo e criação 

Para Nietzsche, filosofia seria a arte de deslocar perspectivas. Ele o fez, com seus aforismos e poe

mas, interpretando e avaliando, assumindo, por princípio, o conhecimento como fragmentário e insistindo em 

não suprimir a pluralidade. 122 

No seu entender, as percepções da realidade são parciais, por isso inventa-se as vivências. Olha-se para as 

folhas, os galhos, o tronco e fantasia-se uma "árvore-quase-completa", distante da árvore exata. Todos esta

riam desde a antigüidade "habituados a mentir"123 ou, "de modo mais virtuoso e hipócrita", todos os ho

mens são "mais artistas sem o saber" 124
. Nesse processo "artístico" o conhecimento vai sendo constituído 

uma certeza acabada. proporcionadora de segurança, mas não contra o desejo de certeza, proporcionador de in
segurança, que atormenta (pela dúvida da verdade) e impele continuamente o sujeito ao além-de-si (pela criação). 

115 Esta temática foi aprofundada em obra recente de COSTA LIMA 1995 [115). 
116 NIETZSCHE 1887 [352] p.125-7, #25. 
!li NIETZSCHE 1882 [348] p.123-5, #107 ')1 nossa última gratidão para com a arte". 
118 ibid 
ll

9 ibid 
120 NIETZSCHE 1882 [348] p.lOO, #84 "Da origem da poesia". 
121 NIETZSCHE 1888 i [355] p.376, #6. 
122 FEREZ & CHAUI 1996 [160]. 
123 NIETZSCHE 1886 [351] p.320-1, #192. 
124 ibid 
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por "artigos de fé" do tipo que "há coisas iguais", "que a nossa vontade é livre'~ "que aquilo que é bom 

para um é bom em si". Em sua dúvida sobre a validade da oposição de valores, ele questiona, por exemplo, 

até que ponto o valor das coisas boas não decorre justamente de estarem essas, "de maneira mais capciosa, 

aparentadas. vinculadas. enredadas com aquelas ruins", possivelmente, sem diferir uma das outras em 

essência. m Todas essas crenças vão formando um sistema (o conhecimento) sem se dar conta que umas 

dependem das outras. Atribuindo a um grupo de fenômenos a condição de um fato, há uma intercalação de 

vazios antes inexistentes. Ao se atribuir uma pretensa identidade e diferença aos fatos entre si, isola-se não 

somente " ... o fato singular, mas também, por sua vez. os grupos de fatos pretensamente iguais"126
, promo

vendo-se a crença na "vontade livre" 127
, como se essa redução imposta assim fosse. Essa insistência em ver 

QpOsições ao invés de transições decorre de uma observação inexata da natureza, incapaz de ver as varia

ções de grau. 128 Muito sugestivo, à temática dessa tese, é a reflexão de Nietzsche no aforismo abaixo: 

"É indizível o quanto de dor, pretensão, dureza. estranhamento, frieza, penetrou assim no sentimento 

humano, por se pensar ver oposições em lugar das transições. "129
. 

Sua proposta de perspectivismo consiste numa prática que vai além do "Admitir a inverdade como condição 

da vida ... ", opondo resistência aos valores ou, mantendo-se além do bem e do mal. 130 Também vai além do 

mero uso do método filológico, em que mostrou que as palavras não indicam significados, mas sim, impõem 

significados e interpretações. 131 

Concebendo o mundo como "mundo dionísico" 132
, o mundo se apresenta para ele como um continuo vir-a

ser, um "porta-máscaras", e o seu discurso deve tentar apreendê-lo nessa complexidade irredutível, infinita e 

necessária. A variedade de "máscaras" é a pluralidade de sentidos possíveis. 133 Por isso, seus pressupostos 

excluem qualquer forma de encerrar o mundo num único horizonte, num todo sistemático e coerente. Pelo 

contrário, descrevê-lo, é apresentá-lo em suas resistências a estas tentativas de redução, garantindo a sua 

permanência como enigma a ser eternamente revisado pelo homem. 134 

A atitude de perspectiva não deve temer a contradição, pois, como diz "Zaratustra": "O que quer eu crie e 

de que modo quer que o ame - breve terei de ser seu adversário ... .. m Porque para assumi-la é necessário 

tanto um "afastar-se"136
, como um "perder a si mesmo"137

, como etapas do processo de criação. Porque a 

criação passa pela destruição, como a destruição de vínculos nesse "afastar-se" ou "perder-se". Essa "des

truição" na "criação" está ligada ao seu projeto de ''transvaloração de valores" 138
, pois criar é se ater ao que 

"ainda-não-é", é um dizer "sim" ao devir, sem empobrecer o seu infinito e o seu enigma. "Destruir" significa-

125 NIETZSCHE op.cit.p.303-4, #2 "Dos preconceitos dos filósofos". 
126 NIETZSCHE 1878 [346] p.l23-4, #li "A liberdade da vontade e o isolamento dos fatos". 
I:' ibid 
128 NIETZSCHE op.cit.p.l28, #67 "Hábitos das oposições". 
129 ibid 
130 NIETZSCHE 1886 [351] p.304, #4 "Dos preconceitos dos filósofos". 
131 FEREZ & CHAUI 1996 [160]. 
132 Com o significado "dionísico" do mundo Nietzsche queria dar a entender a necessidade de se compreender o 

mundo como enigmático, sem sentido, irredutível, pois Dionísio era um deus estrangeiro, um deus ameaçador e 
aterrorizante pelas metamorfoses, conf. PEIXOTO 1996 [382] p.215. 

133 PEIXOTO, op.cit.p.214. 
134 ibid p.220. 
135 NIETZSCHE 1884 [349] , Apud. PEIXOTO, op.cit. 
136 "Daquilo que sabes conhecer e medir, é preciso que te despeças, pelo menos. por um tempo. Somente depois de 

teres deixado a cidade verás a que alturas suas torres se elevam acima das casas.", em NIETZSCHE 1878 [346] 
p.I33, #307 "Quando é preciso despedir-se". 

137 "Uma vez que se tenha encontrado a si mesmo, é preciso saber, de tempo em tempo perder-se- e depois reen
contrar-se ... " em NIETZSCHE op.cit.p. 132, #306 "Perder a si mesmo". 

138 PEIXOTO op.cit.p. 223. 
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ria apenas vontade de criar, ao se abandonar o olhar passivo para a realidade, como se ela fosse uma com

plexa escultura, aguardando o "detalhamento" dos seus recônditos, imóvel e estática. Como tem sido desta

cado entre os analistas de Nietzsche, dar a forma mais veridica possível ao discurso que descreve o mundo 

não implica em remeter-se ao que está "por trás", à "essência", ou correspondência objetiva, mas sim reme

ter-se à "conformidade do discurso com o caráter complexo, dinâmico e inesgotável que caracterizam 

essencialmente o mundo. 139 

A abordagem perspectivista é, assim, muita sugestiva para o tema em estudo. A investigação de causalidade 

de AT, sem criar, sem romper com o que é, nada revela além do já sabido. Temendo a contradição e conten

do-se da paixão e do instinto, suas proposições permanecem fantasiosas e repetitivas em sua segmentação 

daquilo que é continuidade. Incapaz de dar conta da ruptura que se lhe apresenta (esse inusitado que é o 

A n, a investigação da causalidade não tem como escapar da redução dessa complexidade e desse enigma 

que é o homem e o mundo (ou, o espaço de inserção do trabalho). Qualquer outro olhar não deixará de ser 

igualmente fantasioso, mas é a consciência dessa fantasia que desperta para os "lampejos" do conhecimento, 

oferecidos pelas "fagulhas" das espadas que se entrechocam, espadas conduzidas pelos instintos. 140 

A promoção do entendimento pelo perspectivismo depende da criação, depende da liberdade consciente que 

não rejeita o ato de "destruir". E se essa liberdade percebe-se diminuta, em razão da natureza do olhar e da 

impossibilidade de totalização, ela também percebe-se livre, porque a "fagulha" não impõe, mas sugere. As 

"normas", "procedimentos" e "regulamentos" de ambientes de trabalho perdem (ou ganham) sentido diante de 

seus aforismos como " ... as leis não revelam aquilo que um povo é, mas aquilo que lhe parece estranho, 

esquisito, monstruoso, exótico .... as penas mais duras atingem o que está de acordo com o costume da 

nação vizinha. 't1 41 Se a "transgressão" é o "costume" do "outro", a dor, a aflição e o padecimento de um é o 

sossego do outro. 142 

139 ibid p.226. 
140 A metáfora é de Nietzsche e foi destacada por FOUCAULT 1978 [184] p.22. 
141 NIETZSCHE 1882 [348] p73, #43 "O que revelam as leis". 
142 Nesse sentido, é típico o exemplo de perspectivismo de Nietzsche ao afirmar que " ... aquele que é cruel não é 

cruel na medida em que o acredita o maltratado; a representação da dor não é o mesmo que o padecimento 
dela." [Ver NIETZSCHE 1888 i [355) p77, #81 "Erros do que sofre e do que age'l Pois faltam à vitima e ao al
goz a percepção que "Causas e efeitos são cercados, em todos os casos, por grupos de sentimento e de pensa
mento inteiramente diferentes ... "(ibid.). Nesses falsos pressupostos se mede culpa de um conforme dor do outro e 
vice versa. 
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2.3 EMPREGO DAS CONCEPÇÕES DE NIETZSCHE NO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO 

Não é o propósito dessa tese apresentar todo o percurso de recorrências e de conseqüências levado a 

cabo pelo pensamento original de Nietzsche . O que se pretende nesse sub-item é apresentar as concepções 

de alguns pensadores da atualidade, cujas riquezas e implicações reforçam a validade do referencial assumi

do. Ainda que não tenha havido vinculção a nenhum deles em particular, cada um prestou-se, direta ou indi

retamente, à reflexão critica dos procedimentos de investigação de causalidade, conforme terna em escopo. 

2.3.1 Aspectos gerais 

O radicalismo das concepções de Nietzsche deixou cicatrizes. Urna parte do pensamento filosófico em 

destaque nos dias de hoje deve seu olhar ou às idéias de Nietzsche ou daqueles que a partir destas idéias vão 

ultrapassá-lo. Muito embora as doutrinas de imposição da fé religiosa, que ele tanto combateu, tenham mu

dado desde então, essas mudanças não superaram a interposição ao esclarecimento. Pelo contrário, o que se 

observou foi a instrumentalização dessas nas coisas mundanas em prol da dominação. Novas "roupagens" de 

apelo à devoção, caracterizando o sacrificio, a redução do sujeito ou a totalidade vão se sucedendo nesse 

século nas diferentes expressões do fascismo, do feiticismo da mercadoria ou ainda, mais recentemente, do 

mercado e da empresa transnacional. A denúncia dessa redução da condição humana para o exercício da 

dominação foi o propósito de muitos, voltados ao esclarecimento da consciência. Evidentemente, os signifi

cados do trabalho, da causalidade ou da prática científica, ternas raízes dessa tese, foram exaustivamente 

analisados. O imenso trabalho de resgate dessas idéias foge ao escopo, mas algumas podem ser citadas, 

conforme o critério acima estabelecido. 

A entrada da reflexão filosófica àquilo que veio a se chamar ''pós-modernidade" 143 é marcada pelo pensa

mento de Nietzsche, quando este rejeita à metafisica urna condição de questionamento desinteressado para 

estruturar a realidade ou fundar o conhecimento. A partir dele, os sistemas filosóficos deixaram de ser ver

dadeiros ou falsos, passando a serem vistos como perspectivas. 144 Heidegger (1889-1976) tomará critica

mente parte das idéias de Nietzsche, além das de Husserl, desencadeando essa nova forma de pensar a reali

dade. Para ele, Nietzsche foi "o último metafisico do ocidente", incapaz de superar sua própria denúncia ao 

cair numa "metafisica espiritual" 14~. Mas tal como Nietzsche, também esse vai propor, por fim, a arte como 

forma derradeira de resgate da subjetividade e da condição humana perdida. 146 

Tomando-se a vida humana como dimensão, inaugura-se um novo nível de encontro com realidade. 147 As 

movimentos subseqüentes vão refletir essa dimensão em diferentes abordagens. Partindo da compreensão de 

143Conf. LOPARIC 1994 [283], a modernidade estabeleceu a superação critica da tradição. O significado crítico da 
modernidade está em "desmascarar preconceitos, eliminar erros determinar limites, suprimir as indeterminações 
resolver e dissolver os conflitos, servir ao progresso". Enquanto no pensamento pós-moderno, não existe mais a 
crença em fundamentação absoluta ou de perfectibilidade radical do homem. Ver também OLIVEIRA e col. 1993 
[366]. 

144 conf. Habermas, apud COOPER 1996 [112] p.467. 
145 A critica de Heidegger baseia-se na interpretação hegeliana. As concepções de mundo de Nietzsche (ontologia) 

são afirmadas por um ou outro conceito e os conceitos em contrário tornam-se falhos porque não podem ser expli
cados pelos conceitos assumidos, conf. SILVA sld [442] . Essas considerações vão além do escopo assumido. 
Como já foi sugerido, a adoção (arbitrária) do referencial teórico não decorre necessariamente da sua "ontologia", 
mas sim do seu potencial critico, próprio à inspiração de tantos outros. A proposta não é seguir Nietzsche "ao pé 
da letra", mas aproximar um esclarecimento pela sua vertente critica pelos fragmentos escolhidos. 

146 COOPER 1996 [112] p.467. 
147 KUJAWSKI 1994 [257] p.l2. 
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Heidegger, surgirá o existencialismo de Sartre (1905-1980) e de Ortega-Gasset (1883-1955)143
, além de 

outras formas de pensar, formando ou não doutrinas. As questões ligadas à razão, ao conceito, à disciplina, 

à dominção, à subjetividade ou à visão maniqueísta, ternas estes todos caros para Nietzsche, serão recorren

tes entre os filósofos da assim chamada "Escola de Frankfurt" e no pós-estruturalismo ou "descronstrucio

nismo" de Foucault e Derrida, entre outros. 149 Outras correntes, como o culturalísmo. não puderam deixar 

de se referir a Nietzsche, implícita ou explicitamente. M. Scheler (1874-1928), por exemplo, denunciou a 

"verdade por correspondência", ao afirmar que a "razão" é o princípio de construção do universo1 ~0 . Recor

rendo a Nietzsche, são também lembradas por ele a evolução do "ideal ascético"m, ou o fato do mundo não

teleológico presumir a existência de um ser moral livre, pois diante da denúncia da "morte de Deus", o ho

mem teve um aumento inirnaginável de responsabilidades. 152 

Muitos outros pensadores da atualidade poderiam ser citados, como extensão ou resgate da radicalização de 

Nietzsche ou de seus ternas, cujas reflexões nos mais diferentes campos de estudo se aplicam à temática em 

questão. Nas ciências sociais, Bordieu, inova a abordagem dos pressupostos da dominação e da dação de 

sentido. Desenvolvendo o conceito de habítus, ele indentifica um "inconsciente cultural", levando as pessoas 

a cumprir determinadas regras inconscientemente. No habitus, a sociedade esforça-se por naturalizar a sua 

arbitrariedade, graças a uma tradição silenciosa que preserva regras não escritas e não ditas. Existe urna 

violência não percebida enquanto violência, pois é uma "violência gentil e invisível" por ser "menos sofrida 

do que escolhida". Essa violência, Bordieu indentifica nas "obrigações", na "lealdade pessoal", na "grati

dão" e na "piedade", entre outras formas. 153 São colocações que ampliam as razões identificadas por Ni

etzsche no ideal ascético para promoção de A T sob um propulsor "moral". 

Recorrer a Nietzsche quando se busca a complexidade ao invés da sua redução não poderia deixar de incluir 

a economia. Nesta, por exemplo, o pressuposto de Keynes é que "ordem" não é uma propriedade natural no 

mundo, mas sim criada. 1~ Nessa linha interpretativa, os economistas assumem que existe "causa sem cau

sa", ou decisões cruciais e criativas, que corresponde a uma "incerteza no sistema". São essas e outras im

possibilidades que fazem o reconhecimento da alteridade cada vez mas necessário para aqueles que preten

dem explicações científicas. m 

2.3.2 J. Ortega-Gasset (1883-1955) 

Ortega-Gasset, discípulo de Heidegger, vai usar o perspectivismo quando coloca que todas as pers

pectivas são verdadeiras ou que a "verdade não é relativa, relativa é a realidade que só pode se constituir 

perspectivamente". Ou então, que a perspectiva é um componente da realidade ao organizá-la. "Supor que 

uma realidade vista de qualquer ponto continuasse sempre idêntica é um absurdo." 1 ~6 Mesmo porque, para 

148 Ibid 
149 A afinidade entre estas duas correntes foi reconhecida pelo próprio Foucault em suas entrevistas. Também DEWS 

1986[141] analisa essa convergência de Foucault e Adorno justamente em Nietzsche, naquilo que ele chamou de 
"amor e ódio a Hegel". Derrida, ex-discípulo de Foucault, distancia-se deste ao tomar Heidegger, ao invés de Ni
etzsche, como ponto de partida. Derrida promove a rejeição ao "logocentrismo" e a sua estratégia de "desconstru
ção" tem ainda hoje importantes implicações na literatura, sociologia, psicanálise e lingüística. Sua posição é 
contrária à lógica da identidade e da não contradição, conf. KEARNEY & RAINWATHER 1996 [243] p.438. 

150 SCHELER 1954 [431] p.82. 
151 ibid p.l14. 
152 ibid. p. 98. 
153 conf. EAGLETON 1991 i [153] p.223. 
154 CARVALHO 1995 [88]. 
155 OLIVA 1995 (364). 
156 Ortega-Gasset. apud. KUJAWSK11994[257] p.43. 
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ele a realidade nunca é exata, só o fantástico pode ser exato."m Lembrando que o homem é um "programa 

de vida", ou um devir, são lembradas as imagens de Nietzsche, embora distancie-se dele, ao afirmar que o 

homem, sendo mudança, é história e não natureza. 158 Para Ortega-Gasset "A uma pedra é dada a existên

cia. mas o homem tem que fazê-la a todo instante." 159 O bem-estar, próprio da condição humana, é o além 

do necessário à existência, é o supérfluo. 160 Assim, o que se deduz da sua retomada de Nietzsche é que a 

verdade (ou uma "causa") não é algo que possa estar escondido em algum lugar do universo, ou nos recôn

ditos da fala, esperando um resgate do "virtuoso", mas é sim esse conjunto formado pelas diferentes pers

pectivas. Quem insiste no seu olhar como o "mais verdadeiro", o "mais fiel" está negando a verdade e tem 

propósitos de dominação por meio da mentira, ou da "sua verdade". Quem insiste em olhar os atos humanos 

sem passado ou sem futuro olha o homem como uma pedra, tratando-o dessa mesma forma. 

2.3.3 H. Arendt (1906-1975) 

Heidegger vai inspirar ainda muitos outros discípulos que, por conseqüência, não deixarão de referir

se a Nietzsche ao analisar a condição humana no sofrimento. H. Arendt, por exemplo, assim como os filóso

fos na formação da "Escola de Frankfurt", foi uma filósofa movida pela perplexidade diante de todos os atos 

cruéis que o "mundo civilizado" perpetrou durante a segunda guerra mundial. Ela denúncia a total alienação 

diante do sofrimento, diante da justificação injustificável da objetividade absoluta ou do aviltamento da con

dição humana. Para ela, os atos do homem teriam perdido a dimensão humana. A sintese do seu pensamento 

é a dedução de que o totalitarismo se dá pela desumanização do individuo. 161 Outras reflexões suas são 

igualmente sugestivas. Como Nietzsche, ela contrapõe-se a essa concepção dominante que pressupõe um 

mundo de essência subjacente às aparências. Esse relevo de importância dado às "causas", tanto pela filoso

fia como pela ciência, não decorre do seu mérito em si para explicar as coisas, mas das dificuldades para a 

sua obtenção. 162 Mas a ciência continua dependendo desse mundo de aparências, pois seu critério é sujeitar

se a evidência. A "verdade cientffica" rende-se, pois, a um senso comum mais refinado. Quando o cientista 

volta-se ao laboratório, ele anseia ao senso comum, ao "obrigar" a coisa a aparecer, a se (des)velar. Mas 

"nenhum ato do espirito contenta-se com o objeto que é dado, ele sempre transcende a imediatez" .163 As

sim, é a imaginação que prepara os objetos do pensamento e não a percepção sensorial. É a imaginação que 

constrói o passado e o futuro da coisa. 164 

Daí se pode deduzir, para o tema em estudo, que a "causalidade" não está na apreensão sensível ou no ins

trumento, mas sim no pensamento. E o pensamento, segundo o seu entender, não pergunta se uma coisa é ou 

existe, pergunta qual o sign~ficado da coisa ou o que significa para ela ser. O significado, por sua vez, é 

irrespondível pelo senso comum, por isso a ciência não pode dar significados. Como o propósito da filosofia 

é a busca da significados, usando a razão que estabelece um sentido para a coisa. conclui-se que é nesse 

conhecimento que a causalidade pode de fato ser sistematizada. Nesse sentido, é sugestiva a sua reflexão que 

w ibid p. 105. 
158 ibid. 
159 COOPER op.cit.p. 431. 
160 ORTEGA-GASSET 1939 [375]. As implicações desse significado na organização do trabalho, analisando-se se 

há ou não promoção de saúde. foram discutidas previamente em LIEBER 1997 [276]. 
161 KEARNEY & RAINWATIIER 1996 [243] p.276. 
162 As aparências também são igualmente importantes porque "protegem", conf. ARENDT 1971 [20] p.21. A passa

gem é sugestiva. O apelo ao sacrificio, que justifica o ATem diferentes formas. também justifica uma "dada" cau
sa da sua ocorrência. Essa. especificamente. não pode ser aquela da "superficie", clara a todos, mesmo à vítima. A 
"causa". valiosa e correta, é aquela obtida "laboriosamente" e "arduamente", como o método determina aos pou
cos iniciados. A imagem lembra a inquisição medieval, quando a "verdade" só poderia ter significado enquanto 
fruto de um sofrimento. sofrimento da vítima. 

163 ARENDT op.cit.p.58. 
164 ibid. 
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"Todo pensamento deriva da experiência mas nenhuma experiência produz sign~ficado ou mesmo coerên

cia sem passar pelas operações de imaginação e pensamento. "165 

Além dos aspectos de verdade, ciência, juízo e pensamento, estão também ligados ao terna em estudo as 

compreensões da identidade, diferença e a/teridade em H. Arendt. Para ela, a diferença não é algo que vem 

de fora, mas vem sim da pluralidade. Quando se tira urna coisa do contexto e olha-se apenas a coisa consigo 

mesmo, perde-se a realidade da coisa, pois perde-se a relação dela com algo que não é ela. 166 Nesse sentido, 

quando na investigação da causalidade de A T a vítírna é estudada subtraindo-a das suas relações pessoais e 

ambientais, corno se o AT fosse um produto de um ser solitário e indiferente ao seu derredor, detentor de 

vontade, nada se descobre do acontecimento. Sua singularidade fica tão perdida quanto a sua realidade e o 

resultado não poderia ser outro senão aquele do "mesmo que se repete", na total fantasia decorrente da reali

dade perdida. 

2.3.4 G. Bachelard (1884-1962) 

Bachelard foi um filósofo que insistiu em aproximar a ciência da poesia. Na sua obra extensa, pode

se destacar alguns fragmentos de relevância ao terna em estudo. Muitos paralelos ao que tem sido argumen

tado aqui podem ser feitos à sua forma de compreender a subjetividade, a ciência, a causalidade e o risco. 

Para Bachelard, causalidade é o recurso da írnaginação para compreender o fenômeno. 167 A ciência coorde

na, construindo sentido nos fenômenos, e é o reino dos valores de coerência e não um reino dos fatos. Não 

há "naturalidade" nela, por isso seu progresso é por rupturas e depende também da audácia, ou iniciativas 

heróicas de quem se arrisca. 168 

Contra o realismo, Bachelard propôs a "filosofia do inexato" defendendo o "aproximalismo". O cientista, na 

sua prática, crê mais no realismo da medida do que na realidade do objeto e se esquece que é preciso refletir 

para medir. Se esquece também que seu resultado não está separado do método que o autoriza e que a todo 

momento ele está negligenciando parte dos fatos, conforme determinações do método. A precisão só recom

pensa aqueles que abandonam o realismo da coincidência e não possibilita o surgimento do diferente que vai 

transformar os dados prévios. Cada método, segundo ele, está destinado a tomar-se, primeiro antiquado e, 

depois, nocivo. 169 O formalismo afasta a consciência em proveito da regra ou do método, submergindo a 

observação numa camisa de força aprioristica. O sistema produz a realidade. 

Corno em Nietzsche, Bachelard sustenta que para conhecer a realidade é preciso abandoá-la, romper com as 

instituições e não alienar o conceito nas verificações que o subordinam, pois o que importa é a idéia. A idéia 

"descobre o pormenor e faz surgir as espec~cações. É a idéia que vê o particular em toda a sua riqueza, 

para além da sensação que só apreenderia o geral. "170 O simples é sempre o simplificado. Simplificar é 

sacrificar algo, é impedir, é conter, daí a sua "epistemologia da pluralidade". 171 O propósito de todo aquele 

que busca a verdade deve ser a inquietação e não a certeza, pois a "verdade é filha da discussão e não da 

simpatia." 172 Consequenternente, deve-se abandonar a razão explicativa em prol de urna razão sintética, 

165 ibid p.67. 
166 ibid p.l38. 
167 DAGOGNET 1965 [127] p.53. 
168 ibid p.l3. 
169 ibid p.18-19 e 65. 
170 ibid p21. 
171 ibid p.25. 
172 ibid p.30. 
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susceptível de conversões e mutações. A razão explicativa reduz o novo ao antigo, é preferível fazer o inver

so, descobrindo a a cão dinarnízadora do farníliar. 1 7 3 

A importância das concepções de Bachelard vão além da reconsideração da prática científica. Aproximando

se de Nietzsche, ele não concebia a condição do homem como pura racionalidade, pois este seria movido 

pelo supérfluo, pelos interesses fabulosos. Na condição do homem prirnítivo, a rigor, não haveria necessida

de alguma que justificasse o risco para navegar, atravessando oceanos 174
. Ele lembra que o prazer do risco 

assurnído é inocente, como na criança que pula riachos. 175 Os sonhos conduzem o homem no perigo, pois na 

forja "o trabalhador não é mais servidor do fogo. é seu mestre." A opressão estaria na supressão desses 

sonhos, pois "negligenciam-se os poderes oníricos do trabalho e diminui-se, esmaga-se o trabalhador ... 

Não se faz nada de bom com má vontade. quer dizer, com mau-sonho. O onirismo do trabalho é a própria 

condição da integridade mental do trabalhador". 176 Se para Nietzsche, o homem não se arrisca sobre o 

abismo movido pela razão, para Bachelard, "Retirem-se os sonhos e mata-se o operário." Tanto para um 

como para outro, uma vitima de AT não pode ser apenas uma vitima, ou apenas um ser, ela é também um 

ser dotado ou de paixões ou de sonhos, muitos destes, certamente frustrados. 

A partir do pensamento de Bachelard não se pode mais olhar a aplicação de métodos ou de seus rigores 

como garantia da descoberta, muito pelo contrário. Descoberta exige idéias, uma posição ativa e criadora de 

um sujeito pensante. Discussão, por sua vez, exige confronto, ou diferentes perspectivas que se entrecho

cam. O nítido perspectivismo de Bachelard é sugestivo na causalidade de A T quando ele destaca, de uma 

passagem literária, que a descoberta da coisa pelo "outro", que agora passa a existir para "nós", não existia 

de antemão para esse "outro". Seu destaque: " ... não é permitido dizer que se sabe uma coisa quando, de 

fato. a fazemos. na medida em que não se sabe que a fazemos" 177
, transforma o olhar de causalidade no 

AT. Ou seja, a vitima de um AT pode ter "feito" o acidente, mas enquanto o "fazia", certamente não sabia 

disso, pois até então aquele acontecimento nunca teve existência. É na materialização do acontecimento, sob 

custas dessa e de outras vitimas, que esse converte-se em acidente. 

2.3.5 M. Foucault (1926-1984) 

Assurníndo Nietzsche em sua critica radical ao conhecimento e às formas de expressão de verdade, 

Foucault inova a denúncia da opressão vinculando-a aos diferentes campos de atuação humana como na 

filosofia (na teoria do conhecimento), nas ciências sociais, na saúde mental, na crirnínologia e nos estudos do 

trabalho. A "crirnínalização" do desviante, como instrumento de exclusão de diferenças pela ação do poder, 

até então denunciada nos pressupostos marxistas178
, ganha novas abordagens e oferece novas perspectivas. 

Graças ao pressuposto geral de Nietzsche da "vontade de poder", Foucault pôde visualizar a "resistência" se 

contrapondo à dominação. É também o perspectivismo de Nietzsche que sugere o olhar "positivo" de Fou

cault para essa dominação, que, se por um lado oprime, por outro, cria e produz. 

Foucault têm exercido permanente influência, desacreditando os seus críticos mais radicais que o colocavam 

como um niilista dogmático e empobrecedor. Pelo contrário, seu trabalho, ao demonstrar as possibilidades 

!73 ibid. p.49-51. 
174 'b'd 13 1 1 p. . 
p<; 'b'd 86 - 1 1 . p. . 
116 Bache1ard. "O drama das coisas trabalhadas incita a imagem" em DAGOGNET op.cit.p.79. 
177 DAGOGNET op.cit.p.60. A frase é de Brunschvicg e foi destacada por Bache1ard. 
178 Ver por exemplo PERROT 1992 [384] e as diferentes abordagens na "Criminologia crítica" em TAYLOR e col. 

1980 [464]. 
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do enfoque histórico (ou, arqueológico/genealógico, conforme sua expressão) e do cruzamento de diferentes 

campos do saber, continua como exemplo aos que se propõem fugir dos dogmatismos através da critica 

comprometida com mudanças, constituindo um importante referencial teórico na saúde pública. 179 Se auto

intitulando anti-estruturalista, seu objetivo básico foi sempre o resgate do acontecimento. 180 

Foucault refere-se explicitamente à Nietzsche em várias de suas obras. Por exemplo, ele é seu referencial 

teórico ao estudar a evolução das formas jurídicas na (con)formação da verdade. 181 Inspira-se na Genealo

gia da moral quando insiste na necessidade de se buscar o mesmo acontecimento em diferentes cenas e em 

diferentes papéis, se opondo a uma análise histórica que busca origens como se houvesse um fim estabeleci

do na história. 182 Ele reconhece em Nietzsche o ''filosofo do poder", aquele que "ofereceu o alvo essenci

al"183, mas salienta que esse reconhecimento não se faz doutrinariamente. Com o repúdio a todas as doutri

nas por aquele, seria um contra-senso usá-lo dessa forma. Por isso, Foucault coloca que é irrelevante ser ou 

não fiel a Nietzsche, pois reconhecer o seu conhecimento é "utilizá-lo, deformá-lo, fazê-lo ranger, gritar. "184 

Mas Nietzsche presta-se a Foucault não apenas nessa dação de alvo, ele o inspira e o orienta no seu método 

de valorização do desvalorizado, de resgate do acontecimento e da singularidade do sujeito, em posição con

trária às totalizações. Para Foucault não poderia haver uma teoria geral do poder, pois toda teoria seria um 

inacabado ou um provisório. As suas formulações de "arqueologia" e "genealogia" não poderiam constituir 

assim um sistema, consequentemente, sua proposta é a realização de uma análise fragmentária e transformá

vel.185 Por "arqueologia" ele entendia a busca do "como" e por "genealogia" a busca do "porquê" do saber a 

partir das suas possibilidades externas e em conformidade com as condições de poder em transformação. 186 

A "arqueologia" analisa discursos que a "genealogia" ativa, libertando-os da sujeição aos saberes históri
cos.187 

Amparado em Nietzsche, ele recusa a interpretação teleológica e percebe uma nova forma de abordar a his

tória. Contrapondo à história tradicional, ele percebe a possibilidade de uma história efetiva que reintroduz 

o descontínuo, ao invés da dissolução do acontecimento em contínuidade ideal da história. Essa "continuida

de ideal" estaria no presente, amarrada em intenções profundas, e faz com que essa "história tradicional" não 

reconheça nada de grande, expressando ódio ao devir, demagogia hipócrita e rancor ao novo sob a máscara 

da universalização através da ínsistência no ascetismo, nas essências e na objetividade. Na proposta de 

''história efetiva", Foucault vê a possibilidade do ressurgimento do acontecimento, da relação de forças que 

se inverte, do acaso da luta e dos riscos que se assume. É a possibilidade de surgimento do saber perspecti

vo, aquele que sabe apreciar e que não dispensa a paixão. 188 Para ele a história seria uma descrição das 

relações de poder e não de sentido, onde a lógica dialética seria uma forma do pensamento evitar a realidade 

aleatória. 189 

179 A atualidade de Foucault e conteúdo de seus livros foi objeto de análise por PORTOCARRERO 1994 [398] em 
obra recente voltada à saúde pública. Em nosso meio foram vários os estudos publicados aplicando Foucault como 
referencial teórico em outros diferentes campos de análise, como por exemplo, na saúde mental, PELBART 1989 
[383] e, mais recentemente, no estudo do trabalho, ROSA 1994 [417]. 

18° FOUCAULT 1977 b [183]. 
181 FOUCAULT 1978 [184]. Ver também depoimento dele próprio, conf. entrevista em FOUCAULT 1977 g [178) 

p.l43. 
182 FOUCAULT 1977 c [172]. 
183 FOUCAULT 1977 g [178]. 
184 ibid p.l43. 
185 MACHADO 1979 [288] . 
186 ibid. 
187 FOUCAULT 1977 k [176] p.l72. 
188 FOUCAULT 1977 c [172]. 
189 FOUCAULT 1977 b [183]. 
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Muito sugestivo para o tema em estudo, história efetiva seria aquela que atada ao AT (acontecimento), re

velando-o não como uma inflexão num continuum histórico (trabalho sendo executado), mas sim como um 

flagrante das descontinuidades que persistem, um flagrante de acasos e de lutas não superadas. Numa inves

tigação de causalidade de AT, sempre um evento histórico, a abordagem vigente estaria confundindo-se 

justamente com aquela história tradicional, quando o investigador olha o passado sustentado naquelas "in

tenções profundas", firmadas no tempo presente que sucede o acontecimento. 

Suas análises "arqueológicas" e "genealógicas" nos temas de saúde pública também se colocam de forma 

sugestiva ao entendimento do AT, da sua causalidade e das razões (o porquê) para a sua investigação. Estu

dando as condições de surgimento de instituições públicas como hospitais, escolas, fábricas, presídios, 

quartéis e conventos, Foucault percebe os diferentes papéis que a disciplina assume, onde a "utilidade" do 

trabalho havia sido convertida em denominador comum. Exemplo nesse sentido é a sua história do surgi

mento da medicina social sob o ponto de vista de uma transformação da medicina de privada em pública, 

como medicina do Estado. Ao destacar a naturalização das doenças, a evolução de uma medicina de exclu

são (leprosário) para medicina de vigilância (na peste), ele sugere a relevância que o pobre passa a ter como 

força de trabalho e as respectivas expressões de resistência e disciplina. 190 Nesse sentido, quando ela destaca 

que o papel da prisão foi gerar a formalização do conceito de marginalidade191
, pode-se inferir o paralelo da 

fábrica gerando conceito de AT, ou do "acidentino" no mesmo propósito disciplinar e de obediência às re

gras. Da mesma forma, se para ele a criação da figura do "delinqüente" foi necessária para se tolerar o con

trole policial na vida pública 192
, também a figura do acidentado é necessária para que se tolere o controle 

externo da produção. Se naquele caso o castigo é necessário não para punir, mas para tomar o sujeito na

quilo que ele é (um desviante)193
, neste não é diferente. Assim também o ritual da investigação do AT, a 

formalização da causa, as assinaturas e a divulgação pública prestam-se, antes de tudo, à redução da vitima 

naquilo que ela é, um desviante. A punição é a etapa subsequente, é aquilo que se faz por conseqüência. Não 

foi sem razão, portanto, que Foucault vai atribuir ao "especialista" o papel de conciliador de punições. 194 

A possibilidade desse novo olhar de atribuição de sentido, não apenas ao acidentado, mas ao próprio proces

so de investigação da causalidade, leva à aproximação dos grandes temas levantados por Nietzsche e poste

riormente tratados por Foucault, como a vinculação da verdade e da disciplina ao poder. Para Foucault, o 

poder não existe, o que existe são práticas, onde, em decorrência de uma relação, sempre há resistências. Por 

isso, a tecnologia do poder é a disciplina, aplicável em diferentes campos. O seu instrumento é a regra e o 

seu exercício é o treinamento. O poder é difuso e a atuação nos diferentes campos (escola, família, fábrica) 

lhe dá conexão, repercussões e complementaridades. 195 O poder produz identidade, pois a disciplina gera 

uma multiplicidade ordenada, instituindo uma dissimetria em relação à norma. A disciplina tem múltiplas 

funções. Disciplina é vigilância e é organização do espaçotempo, não se interessando pelos resultados mas 

sim pelo desenvolvimento. Disciplina também é registro, ela procura saber. Assim, a ciência não é um co

nhecimento neutro nem a ideologia um conhecimento perturbado, pois o saber tem gênese no poder. O perito 

é um poder competente. 196 

190 FOUCAULT 1977 d [180];j [174]; i [175]. Na naturalização das doenças, surge a relevância da ação do meio na 
produção da doença em detrimento da condição singular do indivíduo. Consequentemente, no século XVIII, as 
alternativas voltam-se ao controle (do meio e das ações do sujeito nesse meio) e não ao sujeito em si e [ 171] . 

191 FOUCAULT 1977 g [178] p.l3l. 
192 ibid pl38. 
193 ibid 
194 FOUCAULT 1977 L (182] p.255. 
195 FOUCAULT 1977 m [177] p.22l. 
196 MACHADO op.cit. 
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A verdade não existe fora do poder ou sem poder, pois a verdade é produzida197
, ou o conhecimento é in

ventado, repetindo Nietzsche. 198 A verdade seria o erro que (ainda) não pode ser refutado. Ela, assim como o 

ser, não existe. Tanto para uma como para o outro, só existem exterioridades acidentais, disponíveis à apre

ensão pelos sentidos. A verdade tem uma história. 199 Foucault demonstra como a produção da verdade foi 

antes amarrada ao acontecimento, quando então não era encontrada, mas sim suscitada, ou produzida como 

na confissão. Tal situação muda com o surgimento do inquérito, onde prevalece uma figura superior, capaz 

de reconhecer a verdade200
, sacrificando o próprio movimento da vida à verdade. 201 

A pertinência de Foucault não se restringe apenas à esses aspectos estudados. Também suas propostas vêm 

ao propósito de se poder atribuir novas interpretações e significados à investigação da causalidade. Para 

Foucault o problema não é mudar a consciência das pessoas (ideologia como pressuposto), mas sim as es

truturas de produção de verdade. E isso não se dá num combate "a favor" da verdade, mas sim em tomo da 

verdade ou do estatuto da verdade?02 Ideologia não está em oposição à verdade, o discurso não é verdadeiro 

nem falso. 203 Outra vez subentendendo perspectivismo, ele lembra que o poder pode também ter aspectos 

positivos. A resistência é também um poder, com capacidade criativa e inventiva. 204 A disciplina decorre do 

uso de regras, seu discurso é a norma e a "naturalização" dessas regras?05 As regras em si são vazias, vio

lentas, não finalizadas e: 

"O grande jogo da história será de quem se apoderar das regras, de quem tomar o lugar 

daqueles que as utilizam, de quem se disfarça para pervertê-las, utilizá-las ao inverso e vol

tá-las contra aqueles que as tinham imposto; de quem, se introduzindo no aparelho comple

xo, o fizer funcionar de tal modo que os dominadores encontrar-se-ão dominados por suas 

próprias regras. "206 

Não basta portanto usar as regras, é preciso usá-las para uma dada intenção. Não basta também esse uso e 

essa intenção, pois sem o olhar "positivo", ou, o olhar em "perspectiva positiva", a percepção da realidade é 

pobre. No AT, não se pode excluir a natureza humana envolvida nesse acontecimento. Não se pode excluir 

que o acidente em si é um evento da vida humana, um acontecimento envolvido na luta do homem contra os 

acasos, gerando conhecimento. Também não se pode excluir que o ATem si não é só prejuízo. Ele também é 

lucro para quem, pela dominação, mantém alguém nos acasos do trabalho perigoso. 

2.3.6 A "Escola de Frankfurt" 

A expressão "Escola de Frankfurt" refere-se a um movimento intelectual que teve início em 1923 na

quela cidade alemã. Sem propor ou formar uma doutrina propriamente, esses intelectuais de diferentes for

mações teóricas encontravam-se igualmente decepcionados com as transformações da época e cépticos com 

as perspectivas revolucionárias. Na época, os seus integrantes mais conhecidos foram M. Horkheimer 

197 FOUCAULT 1977b [183]. 
198 FOUCAULT 1977 n [173] p.l56 e 1978 (184]. 
199 FOUCAUL T 1977 c [172] . 
200 FOUCAULT 1977 f[l79]. 
201 FOUCAULT 1977 c [172]. 
202 FOUCAULT 1977b [183]. 
203lbid 

204 FOUCAULT em diferentes passagens da "Microfisica do poder". Para ele, Marcuse exagerava nos aspectos de 
"repressão" do poder. Um papel desejável ao poder é também um referencial em Nietzsche, para quem uma orga
nização inteiramente igualitária seria uma sociedade alienada das diferenças. 

205 FOUCAULT 1977 h (181]. 
206 FOUCAULT 1977 c [172] p.25-26. 
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(1885-1973), T. Adorno, (1903-1969) H. Marcuse (1898-1978), Walter Benjamin (1882-1940) e E. Fromm 

(1900-1980), entre outros. Todos esses viveram as condições adversas de exílio decorrente das políticas 

fascistas na época subsequente.207 

A convergência intelectual da "Escola de Frankfurt" tem diferentes gerações e diversas fases, mantendo-se 

porém fiel à crítica ao positivismo. Atualmente, há "herdeiros" dessa corrente com maior ou menor proximi

dade dos pressupostos inicialmente assumidos por aqueles que se propuseram à critica radical. Nessa traje

tória, Habermas, até então em grande afinidade com seus "predecessores", tem evitado a contestação dos 

argumentos positivistas, preferindo absorvê-los, como é o caso da sua teoria consensual de verdade. 208 Nessa 

fase mais recente, com sua proposta de "verdade como força do melhor argumento"209
, Habermas vem sendo 

criticado por Lyotard, este mais identificado com o pensamento de Nietzsche. 210 Em outra corrente, conser

vando os pressupostos da arte como potencial explicativo e de crítica ao esclarecimento, vem Sloterdij, cuja 

obra mais conhecida ("Crítica da razão cínica'') denuncia a arte como "mascaramento" do conteúdo cínico 

do iluminismo . 211 

O destaque a ser feito aqui prende-se menos à essa fase atual e mais às anteriores, com ênfase ao pensa

mento de Adorno, quando então a crítica ao sofrimento, à identidade e à totalização foi a mais proficua. 

Além disso, como tem sido destacado, a convergência de Foucault em Nietzsche tem o seu anverso justa

mente em Adomo. 212 Embora Adorno tenha feito mais de uma crítica à Nietzsche, sua dívida para com ele é 

inquestionável em vários aspectos. Tem sido citado nesse sentido os aspectos referentes à ilusão do pensa

mento guiado puramente pela razão; à aversão do homem pelo caos e a conseqüente simplificação do mun

do, reduzido à identidades; ao conceito de verdade e o perspectivismo valorizando as aparências. Por outro 

lado, se para Nietzsche o conceito não existe na natureza e é o abandono das particularidades, para Adorno 

a pura singularidade é em si uma abstração.213 

Como ponto de partida, os "frankfurtianos" tem a constatação da perda do ideal iluminista no mundo con

temporâneo. A razão, antes aclamada no seu propósito de libertar o homem da opressão pela ignorância, 

deixou de ser emancipatória ao tomar-se instrumental. A prevalência da ciência e da técnica na vida do ho

mem impôs uma racionalidade que não questiona os fins. 214 Dessa desilusão com o mundo contemporâneo, 

eles vão buscar a explicação para o totalitarismo, repensando a razão assim como a racionalidade e a efici

ência da ciência e da técnica. A crítica é geral, desde Descartes a Hegel até Marx. m 

A argumentação é conduzida sob diferentes influências, sem se prender a nenhuma delas. Assim, tomam não 

só M. Weber (racionalidade instrumental), mas também Schopenhauer, Heidegger, Freud, Marx e Nietzsche. 

De Freud adotam a concepção de que ordem social não é inquestionável e do marxismo criticam a "absoluti

zação" da natureza. A relação do homem com a natureza não é emancipatória como esse propunha, mas é 

paga com astúcia e intemalização do sacrificio?16 A figura do teorizador deve ser agressiva, simultanea-

207 MATOS 1995 (305] . A "Escola de Frankfurt" tem sido objeto de análise por diversas obras em nosso país. Há 
tanto estudos introdutórios como o citado, como outros de maior profundidade como ROUANET 1985 [419], 
FREITAG 1994 [186] e MATOS 1995 [306]. 

208 FREITAG 1994 (186] p.41. A abordagem proposicional de Habermas em sua "ação comunicativa", sustentada 
na linguística, não converge com o posicionamento puramente critico. Mas este, para muitos, não chegou a con
duzir proposta, conf.COOPER op.cit. 

209 KEARNEY & RAINWATER 1996 [243] p.235. 
210 ibid. p.425. 
211 FREITAG 1994 [186] p.ll9. 
212 DEWS 1986 [141]. 
213 ibid. 
214 FREITAG, op.cit. 
215 MATOS 1995 [305] . 
216 MATOS 1995 [305] p.l7-35 e BENHABIB 1994 [46]. 
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mente contra o status quo e contra os utópicos. 217 De Nietzsche provém a idéia do conhecimento como in

venção, o perspectivismo, a ilusão das essências e a critica ao positivismo.218 O papel da obra de arte, valo

rizado por ele, será interpretado por Marcuse, Horkheimer, Adorno e Benjamin como instrumento de dupla 

função; tanto para representar e consolidar a ordem existente, como para denunciá-la como imperfeita e 

contraditória.219 Eles combinam o perspectivismo com a fenomenologia, mas a atração por críticos niilistas, 

como Nietzsche e Sade, vai estabelecer a imagem daquilo que alguns chamaram de "pessimismo implacá
vel".22o 

O foco da critica dos "frankfurtianos" pioneiros será a violência (ou, a banalização do mal), a idéia de pro

gresso inexorável e ao anseio de uma sociedade unidimensional (Marcuse), ou inteiramente governada 

(Adorno), sem oposição ou conflito, dissimulada no conceito de identidade. 221 Adorno, Horkheimer e Mar

cuse vão denunciar essa racionalização social, referindo-se à dominação de todas as esferas da vida social 

através de técnicas organizacionais que pressupõem apenas eficiência e previsibilidade, graças a aplicação 

da ciência e da tecnologia para a dominação, tanto da natureza externa como interna das pessoas. Com a 

concepção fragmentada e atomista da sociedade, o referencial passa a ser a norma e a única condição dos 

indivíduos é a de se adaptar ao aparelho. 222 

A sistematização dessas idéias vai ser conhecida como teoria crítica, apresentando-se em diferentes fases. 223 

Como terna central, a teoria crítica se opõe ao pensamento de identidade e da não contradição, criticando a 

concepção positivista, que estaria prisioneira de seus próprios métodos e impondo um procedimento não 

social às ciências sociais.224 A teoria critica se contrapõe ao sacrifício ao total, confrontando-se àquilo que 

veio a ser denominado teoria tradicional, como identificatória, mecanicista e causal. 225 Nietzsche, presta-se 

não apenas para refutar a possibilidade de causa, mas também para denunciar o irracionalismo calcado na 

disseminação da disciplina226 ou na atribuição de sentido ao sofrimento. 227 

Se para Nietzsche a humanidade não existe como coisa em si, da mesma forma, para os "frankfurtianos" não 

existe progresso.228 Ou seja, ambas são criações com propósitos. Muito sugestivas, para o tema do estudo, 

são as reflexões de Adorno nesse assunto. Para ele, a sensação de progresso decorre dos procedimentos nos 

acidentes e nas catástrofes provocadas pelos artigos técnicos. O naufrágio do Titanic não implicou em re

tomo à situação técnica anterior a ele, mas sim em modificações naquilo que determinou a tragédia, ou o 

próprio Titanic. 119 Ou seja, a destruição não leva a eliminação da sua "causa", por retomo ao estado anteri

or, mas sim à geração de novas possibilidades de ruína num processo permanente de criação de riscos. Mais 

adiante, ele coloca que a possibilidade desse "progresso" dtmende do esquecimento do sofrimento.230 Daí 

pode-se pressupor a importância da investigação de causalidade do A T. Ao configurar urna causa, subja-

217 Horkheimer, apud BENHABIB op.cit. 
218 MATOS 1995 [305). 
219 FREITAG 1994 [186] p.77. 
220 BENHABIB op.cit. 
221 MATOS op.cit.p.30. 
222 BENHABIB op.cit. 
223 Na Teoria crítica, também título do livro de Horkheimer, percebe-se diferentes ênfases conforme a época. Conf. 

BENHABIB op.cit., houve uma fase puramente critica, uma fase de critica da razão instrumental e uma outra 
fase caracterizada pelo livro Dialética do esclarecimento. Nesta última a ênfase converge para a análise das 
questões do sacrificio e da alteridade. 

224 MATOS op.cit.p.l2. 
225 ibid. p.49. 
226 HORKHEIMER 1968 [227] p.l31 recorre à Nietzsche e ao "idealismo ascético" traçando um paralelo entre as 

exigências religiosas e as do mundo moderno. 
227 HORKHEIMER op.cit.p.l87. 
228 MATOS op.cit.p. 62. 
229 ADORNO 1969 [10] p.52. 
230 ADORNO op.cit.p.215. 
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cente à dor e ao sofrimento da vítima que se apresenta, ou, ao (des)velá-la, o investigador também vela esse 

sofrimento e dor. Daí para frente, só passa a existir a "causa" antes escondida. As medidas de interferência 

nesta implicam em outras "causas", completamente diferentes e desconhecidas, aos futuros eventos. Assim, a 

dor e o sofrimento, enquanto realidade vivida, continuam mantidas enquanto possibilidade, em prol de uma 

"certeza" absolutamente conjecturai do que possa ter ocorrido no passado. Essa valorização da "essência" (a 

causa), subjacente a "aparência" (a dor) desloca o foco de consideração e perenizao sofrimento. Como só a 

"causa" é o que importa, o "progresso" passa a ser possível pela contínua criação de condições de riscos 

sempre inteiramente novas. 

A importância da memória da dor, para os "frankfurtianos" pioneiros, decorre da sua importância para supe

rá-la ela própria. O seu contrário, é o esquecimento. Para Marcuse, o esquecimento deixa um perdão implí

cito para aquilo que não seria perdoado na prevalência da justiça e da liberdade, pois "Esquecer é esquecer 

o que foi, mas também esquecer o que pode ser". 231 Por essas considerações, já pode ser deduzido a impor

tância para o temática em estudo desses aspectos relativos ao sofrimento. Adorno vai, em diferentes passa

gens, debater os diferentes papéis que esse sofrimento se configura, como na negação da alteridade, nas im

posições de disciplina e nos pressupostos da prática da ciência. 

a) Identidade e alteridade 

Ao (re)interpretar o sofrimento pela exclusão do diferente, Adorno conduz critica à "lógica identificató

ria" e à busca de identidade na diversidade, promovida pelo esclarecimento. Já na "Dialética do esclareci

mento" o barbarismo é denunciado como uma prática em que a "superação do medo do outro" é feita com a 

internalização da vítima. Enquanto a mitologia ocidental pressupõe a superação da alteridade pela astúcia do 

ato mimético (igualar-se ao outro), o fascismo, através da projeção, reduz o outro a ele mesmo. 232 Recorren

do à lógica, Adorno vai continuar denunciando a exclusão da alteridade opondo-se a Hegel e a sua contrapo

sição de essência e aparência. Seu empenho vai ser mostrar a "superfluidade daquilo que é", transformando 

os conceitos em seus opostos.233 A superação da lógica identificatória é a restituição do direito de ser ao 

"inidêntico, ao suprimido e ao dominado". 234 A tarefa do critico deve ser assim iluminar as rachaduras da 

totalidade, ou, as inverdades do todo, permitindo o vislumbrar de uma outra condição e assim indefinida

mente. Para esse processo critico, Adorno dá o nome de dissonância, no seu propósito de revelar a desarmo

nia entre o pensamento e a realidade, entre o conceito e o objeto e entre a identidade e não-identidade. 235 

A mesma critica à concepção identificatória presta-se à interpretação de ideologia. Na compreensão de 

Adorno, esta seria uma forma de pensamento identificatório, ou "um estilo veladamente paranóico de raci

onalidade que inexoravelmente transmuda a singularidade e a pluralidade das coisas num mero simula

cro dela mesma". Escapar de uma ideologia seria, portanto, não cair em outra ideologia, mas sim valorizar a 

diferença e a alteridade. 236 Daí a sua apologia a arte, capaz de promover as reivindicações do particular 

sensorial em oposição à tirania das totalizações.237 Promover a alteridade é combater o narcisismo, pois "O 

231 Marcuse, apud MATOS [305] p.64. 
232 BENHABm op.cit.p.80. 
233 BENHABm op.cit.p.85. Na abordagem dialética de Hegel, as idéias em oposições conduzem à urna síntese final. 

Adorno, na Dialética negativa, se opõe à essa síntese, rejeitando a limitação promovida pelo conceito. 
234 BENHABm op.cit.p.85. 
235 BENHABm op.cit.p.91. 
236 EAGLETON 1991 i [153] p.201. 
237 ibid. 
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verdadeiro e melhor para cada povo é, sem dúvida, antes o que não se acomoda ao sujeito coletivo, o que 

porventura se lhe opõe. "238 

No panorama de um mundo científico, o pensamento identificatório tem pretensões de objetivismo, mas a 

sua condição anti-subjetivista não pode excluir a subjetividade latente no seu procedimento reducionista. 239 

Tratar tudo e a todos da mesma forma reduz a percepção da diferença que de fato se mantém e que opri

me. 240 Da mesma forma, a utilização de um possível "instrumento padronizado" que um investigador de A T 

possa fazer uso, nada pode atender na sua presunção de descoberta, pois na sua pretensão identificatória ele 

estará simplesmente reduzindo os sujeitos àquilo que eles não são. O pressuposto da regra aplicada indiscri

minadamente esconde aquilo que se quer revelar, um acontecimento decorrente do falso pressuposto de iden

tidade entre os sujeitos. 

Corroborando esse aspecto, é sugestivo que Adorno e Horkheimer tenham visualizado o individuo na indús

tria como o arquétipo da negação a alteridade. Para eles "Na indústria o indivíduo é ilusório não apenas 

por causa da padronização do modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade 

incondicional com o universal está fora de questão. "241 Ao mesmo tempo em que o individuo não pode ser 

o que é, na sua singularidade ou realidade efetiva, ele também não pode ser o que foi. Referindo-se à neces

sidade imposta de se esquecer o passado, na absoluta apologia ao fins, eles comentam "O que um indivíduo 

foi e experimentou no passado é anulado em face daquilo que ele é agora, daquilo que ele agora tem e 

eventualmente daquilo para o que pode agora ser utilizado. "242 É a transformação dos homens em animais 

pois o mundo animal é um mundo sem conceito, nele tudo permanece idêntico, sem nenhum saber sobre o 

passado ou pretensão para o futuro. 243 Coerentemente, a vitima de AT só pode ficar reduzida a sua animali

dade e as razões para a sua condição só poderão estar aí, no dúbio argumento da "vontade fraca". Contradi

toriamente, a mesma "vontade fraca" presta-se a condená-la, tanto porque se submete, como porque ultra

passa àquela condição animal imposta. No primeiro caso, é a "distração", é a submissão aos imperativos do 

"corpo" e dos "instintos". No segundo, é o "excesso de confiança", ou a indisciplina daquele que quer agir 

guiando-se pelo "pensar", ao invés "pelas regras". Configura-se a condição paradoxal, quando um sujeito 

sem passado e sem futuro tem que expressar uma vontade conforme uma finalidade que é, ao mesmo tempo, 

indefinida e externa a ele mesmo. 

b) Disciplina e sofrimento 

Buscando na mitologia grega as metáforas para entender a sociedade contemporânea, Adorno e 

Horkheimer demonstram como Ulísses em sua viagem presta-se à demonstração de que a razão astuciosa 

está na renúncia de si , ou de como a razão exige o ascetismo do mundo interior. Naquele mito, só Ulísses é 

sujeito porque sacrificou-se, fazendo-se representar pelo risco. Seus demais companheiros são os remadores, 

que remam surdos na ignorância e no conformismo imposto?44 Assim, a consciência dominante, não pen

sante, é geral. Para Adorno "Os pobres estão impedidos de pensar pela disciplina dos outros; os ricos, por 

238 AOORNO 1969 [10) p.124. 
239 AOORNO op.cit.p.192. 
240"A liberalidade que faz justiça indiscriminadamente às pessoas acaba em aniquilação, assim como a vontade da 

maioria, que injlinge males à minoria e com isso faz escárnio da democracia, agindo segundo princípio desta 
última.", conf. AOORNO op.cit.p.66. 

241 AOORNO&HORKHEIMER 1944 [7] p.144. 
242 ibid. p.201. 
243 ibid p231. 
244 Conf. MATOS op.cit.p.47. 
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sua própria auto-disciplina."245 Reflexo dessa renúncia ascética é o conformismo ligado às normas, que faz 

com que tudo aquilo que seja conhecimento especializado seja visto como conhecimento de valor. 246 O agir 

regrado, irrefletido, não pensado, toma-se imprescindível à dominação, pois a manutenção desta depende da 

negação do conhecimento do sofrer que ela produz. É aquilo que Adorno vai chamar de "evangelho da ale

gria".z47 

A condição ascética, própria da concepção burguesa, impõe a sua forma de divisão de tempo e de controle 

do prazer em oposição ao sofrimento. Assim, o tempo fica dividido entre trabalho e lazer, sofrimento e pra

zer. Numa divisão racional, o lazer é um apêndice do trabalho, destinado ao revigoramento das forças reser

vadas à este. Pois, conforme a moral dominante "deve-se estar concentrado no trabalho, não se distrair, 

não cometer disparates;"2
4f, A racionalização desse lazer também deve ser absoluta. A prática do esporte 

presta-se justamente ao reforço da lógica imposta no trabalho, com a sublimação de regras e a articulação 

da ordem no time, pois "De muitas maneiras, no esporte nos obrigaremos a fazer certas coisas - e então 

gozaremos como sendo triunfo da própria liberdade - que, sob pressão social, nós temos que obrigar-nos 

a fazer e ainda temos de achar palatável. "249 O esporte presta-se como exemplo dessa racionalidade e fun

cionalidade que, ao não deixar nada ocioso, funcionaliza a própria razão que "se tomou finalidade sem fim 

que, por isso mesmo se deixa atrelar a todos os fins. '1250
• 

Na predominância do olhar de mercado, como na tradição burguesa, predomina um esclarecimento calcado 

no ascetismo. As interpretações da realidade no seu domínio não podem escapar dessa conformidade. É por 

isso que uma investigação de AT, tal como o esclarecimento, " ... está de acordo com a exigência de sobrie

dade, realismo, avaliação correta de relações de força. O desejo não deve ser pai do pensamento. 251 As 

possibilidades de desejo, conforto e prazer na condição da vitima não podem sequer ser cogitadas. 

c) ciência e sistemas de referência 

O pensamento eminentemente prático, "pragmatizado", perde o caráter "superador" e a relação com a 

verdade. As massas educadas tecnologicamente só podem encontrar esclarecimento no mito, em temor à 

verdade. 252 Esta é percebida por Adorno como um "núcleo temporal"m, tal como a felicidade, pois tanto 

uma como outra "nós não a temos, mas sim, estamos nela. "254 A verdade exige riscos e possibilidades de 

erro e a tolice não é ausência de vigor no pensamento, mas sim a cicatriz da sua mutilação. "255 E é o exercí

cio da censura que grava as cicatrizes, imobilizando a esperança e evidenciando a força da dominação. 256 O 

conhecimento não decorre de zelo sistemático, nem "cai do céu", mas "se dá numa rede onde se entrelaçam 

prejuízos, intuições. inervações, autocorreções, antecipações e exageros, em poucas palavras, na experi

ência, que é densa, fUndada, mas de modo algum transparente em todos os pontos. "257 O conhecimento 

ficaria relacionado ao sujeito conhecedor. A doutrina Weberiana de uma neutralidade frente aos valores 

245 AOORNO 195la [9] p.l64. 
246 AOORNO & HORKHEIMER 1944 [7] p.l40. 
247 AOORNO 195la [9] p.53. 
248 AOORNO 1969 [10] p.73. 
249 AOORNO op.cit.p. 79. 
250 AOORNO & HORKEHEIMER 1944 [7] p.87. 
251 AOORNO & HORKHEIMER op.cit.p.62. 
252 AOORNO & HORKHEIMER op.cit.p.13. 
253 BENHABIB op.cit. 
254 AOORNO 1951a [9] p.97. 
255 AOORNO 1969 [10] p.21-22. 
256 AOORNO & HORKHEIMER op.cit.p.240. 
257 AOORNO 1969 [10] p.69. 
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decorre de seu conceito de racionalidade e de pressupostos de universalidade da razão. Sua postura é tão 

arbitrária quanto qualquer outra sustentada em valores porque ela pressupõe a racionalidade (ou a auto

conservação) do sujeito separada do seu eu, ou "a instância subjetiva que serve à racionalidade. "258 

O sujeito que se propõe a conhecer já encontra um sistema coerente ou uma construção hierárquica de con

ceitos que oferece uma ordem científica unitária e os princípios para derivação do seu conhecimento fatual. 

Tais princípios não escapam da condição arbitrária ou da abstração total. Os sentidos ficam, assim, já pre

viamente condicionados pelo aparelho conceitual, mesmo antes que a percepção ocorra.2~9 Só na concepção 

de uma consciência coisificada é que o conhecimento poderia se despersonalizar numa objetividade pura. 260 

E a nulidade desse pensar coisificado está na caricatura das máquinas cibernéticas, cujo "pensar", alienado 

do seu conteúdo, nada alcança além do previamente implícito?61 Assim também age o cientista/investigador 

que insiste em se ater ao conhecido, ao já sabido, cultivando o "tabu da especulação" graças ao seu cepti

cismo diante indemonstrado.262 

Essas reflexões permitem desmistificar a pretensão do intelectual neutro ou cientista neutro. Em poucas 

palavras, confundiu-se cientista/intelectual neutro com cientista/intelectual livre. O "descompromisso" do 

pensar não é liberdade de julgamento, mas é falta de controle do pensamento com respeito às próprias moti
vações.263 

A interpretação das obras de Adorno & Horkheimer permite perceber como mito e ciência têm origem co

mum. O objetivo é o mesmo nos dois casos: o controle da natureza. Se um recorre à mimese, a outra recorre 

ao princípio da identidade. Na ciência, só o que é idêntico é conhecido. 264 Para Adorno: 

"Entre o animal totêmico, os sonhos de um visionário e a idéia absoluta, não cabem nenhu

ma diferença. Caminhando em busca da ciência moderna, os homens se despojam do sentido. 

Eles substituem o conceito pela fórmula. a causa pela regra e pela probabilidade. {. .. } O que 

não se ajusta às medidas da calculabilidade e da utilidade é suspeito para o iluminismo. 265 

O diferente deve ser reduzido ao conhecido. Por conseqüência, a natureza será dominada pela ciência exclu

indo os acasos. como na estatística. Mas assim fazendo, fica incapaz de controlar as "incoerências da 
vida".266 

O noção de causa foi o último conceito filosófico a entrar no debate científico, prestando-se como princípio 

criador.267 Mas essa possibilidade criadora já fica limitada pelos próprios pressupostos impostos pelo pen

samento "esclarecido", ao configurar o sistema científico como "figura de verdade": 

"A ciência ela própria não tem consciência de si, ela é um instrumento, enquanto o esclare

cimento é a filosofia que identifica a verdade ao sistema científico. "268 

258 ADORNO op.cit.p. 221. 
259 ADORNO & HORKHEIMER op.cit.p.81-4. 
260 ADORNO 1969 [10) p.l92-3. 
261 ADORNO op.cit.p.l5-6. 
262 ADORNO op.cit.p.I51. 
263 BENHABIB op.cit. 
264 MATOS op.cit.p.45-6. 
265 Adorno. "Conceito de Iluminismo", apud. MATOS op.cit.p. 96-7. 
266 ibid p.48. 
267 Adorno, Conceito de Iluminismo, apud. MATOS op.cit.p. 96-7. 
268 ADORNO & HORKHEIMER op.cit.p.84. 
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A reflexão fica excluída, pois tudo passa a ser explicado pela ciência, ela mesma incapaz de promover re

flexão, pois: 

" ... a ciência é um exercício técnico. tão afastado de uma reflexão sobre seus próprios fins 

como o são as outras formas de trabalho sob a pressão do sistema. '.269 

Nessa insistência de pura racionalidade, o olhar não alcança a condição do mundo, mas unicamente o senti

do que lhe é atribuído. Tal é a condição quando se regride à barbárie, porque a racionalidade da moral tolera 

mesmo a infãmia, se ela se apresentar sob boas perspectivas.270 Ou quando se descreve a condição humana 

como parte da totalidade formadora de um sistema, sem se dar conta que é o sistema que encerra e deforma 

aquela condição de individualidade: 

"Através dessa interpretação exclusivamente humana da situação como ela é. a crua realida

de material, que conecta o ser humano à desumanidade, se vê aceita mesmo quando é de

nunciada. "271 

Tratando-se do resgate de fato relativo ao passado (um fato que "foi", mas que não é mais), como na investi

gação de AT, a postura detalhista, como exige a pretensão científica, é justamente o recurso para nada se 

mudar naquilo que é, garantindo a conservação do mesmo sistema compreensivo que lhe dá suporte e que 

produz aquele sofrimento: 

"A arrogante teoria do conhecimento que insiste na exatidão ali onde a impossibilidade de 

um saber é inerente à coisa mesma. desencontro-se com esta, sabota a intelecção e serve a 

conservação da coisa ruim mediante a zelosa proibição de refletir ... "272 

Numa aproximação a Nietzsche, os "frankfurtianos" reconhecem que o resgate de fatos no passado, como a 

história, deve partir do pressuposto que não há sistema da vida, os homens não fazem a história, padecem 

dela. Não há racionalidade no mundo, os homens atribuem essa razão ao construir a história, atribuindo uma 

racionalidade que a natureza não tem. A proposta decorrente é uma ''história" em fragmentos, numa tentati

va de descrever o que se passa nesse interstício entre o sujeito e o objeto ou entre homens e natureza. Nesse 

espaço "não pode haver saber definitivo ou uma consciência que garanta os desenlaces históricos".213 

Trata-se, portanto, de um espaço absolutamente experimental, que tenta aproximar-se daquela mesma imen

sidão de possibilidades que o acontecimento poderia ter configurado. A figuração da realidade não pode ter 

um sentido ela mesma. Isso faz pressupor que a própria realidade tenha tido antes um sentido e que o pes

quisador, graças às pretensas habilidades incomuns, apreende no presente justamente aquele sentido já esva

necido. Adorno mostra esse paradoxo ao analisar as pretensões naturalistas do cinema. É no propósito de 

clareza que um sentido é dado a priori, alimentando o conformismo. O desafio é oferecer uma figuração 

não-clara, mas atraente pelas múltiplas possibilidades interpretativas.274 É aquilo que Benjamin destacou 

como "arte da narrativa", ou "história notàve/".215 A descrição de tudo que acontece só tem beneficiado a 

informação e não os relatos. Benjamin compreende a "arte da narrativa" como uma forma de transmitir a 

história mantendo-se livre das explicações. Usando um exemplo em Hérodoto (484-420 a.C.), ele mostra 

269 ibid. 
270 ADORNO & HORKHEIMER op.cit.p.85. 
271 ADORNO 1951a (9] p.l31. 
272 ADORNO 1969 (10] p.37 A frase refere-se às conjecturas sobre a possibilidade de "progresso". 
273 MATOS op.cit.p.43. 
274 ADORNO 1951a [9] p.124-5. 
275 BENJAMIN 1940 a [47] p.276-7. 



2-líeber98 33 

como um um relato muito antigo é até agora objeto passível de (re)interpretações de sentido. A narrativa, 

portanto, não se esgota no autor, ela conserva uma força interior que permite múltiplos desdobramentos.276 

Mais uma vez é arte que mostra o caminho. A sua importância como meio de se contrapor à totalização, que 

exclui a condição singular pela redução identificatória, está no seu " .. .princípio de realidade diferente. o da 

a/teridade [. .. ]A arte comunica verdades que não são comunicáveis em nenhuma outra linguagem, ela 

contradiz. '1277 Ao conferir outra realidade dentro do espaço interior da realidade dada, a arte tem o poder de 

configurar um "universo de esperança". 278 

d) Ter e ser 

A contraposição entre ter e ser foi desenvolvida na psicologia por E. Fromm 279 na década de 70 e é parti

cularmente interessante ao terna em estudo, como recurso para exposição do enfoque perspectívista. 

Como exposto acima, já para Adorno não se tem verdade pois, assim como para a felicidade, só se pode 

estar na verdade. Pode-se interpretar que, se para Nietzsche a verdade não existe, para Adorno é concebível 

a sua existência, embora diferente daquela que vigora no senso comum (a negada por Nietzsche). Sem se 

poder ter a verdade, ninguém pode arrogar-se senhor dela, como detentor da palavra verdadeira. Ao mesmo 

tempo, qualquer um pode estar na verdade, muitos ao mesmo tempo, sem que isso constitua condição de 

palavra absoluta ou mesmo unissonante. Porque ao estar, cada um pode estar de uma dada forma, cada um 

pode deter uma dada perspectiva daquela verdade. Esta, pode ser uma só, embora ela mesma esteja ausente 

em todos os olhares. 

Para Fromm, é sintoma de alienação inconsciente essa perda do ser em relevância do ter. O que ocorre, se

gundo ele, é a eliminação da experiência subjetiva. Assim, as pessoas dizem "eu tenho um problema", ao 

invés de "eu estou perturbado". No processo, aquela experiência é coisificada, ou, "existe um problema que 

eu tenho". Como o problema em si não constitui coisa que possa ser possuída, o ato lógico é o problema ter 

o sujeito, ou seja "transformei-me a mim mesmo num 'problema' ".280 

Em conformidade com as exigências do ascetismo, preponderantes no sistema industrial, o modo ter preva

lece, referindo-se à uma estrutura patriarcal e autoritária. O modo ter traz ao pecado o significado de deso

bediência, cuja superação só pode se dar pelo arrependimento, castigo e submissão renovada. No modo ser, 

como estrutura não-autoritária, o pecado é o "alheamento não-dissipado" e sua superação se dá pelo pleno 

"desdobramento da razão e do amor, pela (re)união". 281 Sugerindo, como na "verdade" de Adorno, a necessi

dade do acolhimento de múltiplas perspectivas. O termo "acolhimento" denota muito mais que tolerância, 

pois implica em recepção e abrigo. 282 

276 ibid No exemplo usado por Benjamin, Heródoto narra a cena do rei egípicio Psamético (24". Dinastia, século VII 
a. C.), derrotado pelos persas, assistindo o desfile dos vencedores. Os persas fazem desfilar os prisioneiros, inclu
sive sua filha, carregando um jarro de água como urna serva. O rei cativo mantém-se impassível até o instante em 
que ele percebe, entre os prisioneiros, um dos seus servos velho e pobre, quando cai em desespero. Nesse ponto, 
Heródoto termina sua narrativa. 

277 Marcuse, ''A dimensão estética", Apud. MATOS op.cit.p.ll0-113. 
178 ibid. 
279 FROMM 1976 [188]. 
280 FROMM op.cit.p.40-l. 
~81 FROMM . 128 ~ op.c1t.p. . 
282 Para Fromm o conhecimento que o sujeito possa ter de si decorre da sua relação com o outro, num relaciona

mento vivo (ver FROMM. op.cit.p.96). Dai a sua insistência nessa relação "amorosa" e não simplesmente indul
gente. A recepção e o abrigo implica em relações que vão transformar os sujeitos na interação. 
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As reflexões de Fromm são sugestivas porque o AT não escapa desse padrão dominante. Assim, a vítima 

tem um acidente, mas não está acidente, ou não é o acidente, permitindo que a sua condição de sofrimento e 

dor possa ser ignorada para se buscar "algo" fora daquela realidade efetiva. Esse "algo", coberto de mistério, 

acaba sendo ela própria. Ela tem a "causa" por ser ela mesmo essa "causa". Sem a possibilidade da vítima 

ser o acidente, não se pode dar conta dos acasos e das determinações (favorecendo alguns acasos em detri

mento de outros) que a colocam naquele estado. Em contrapartida, o sistema em que essa vítima se encontra 

inserida, ou, aquela ordem que sofre ruptura em decorrência do AT, sempre deve ter a "causa", pois não se 

cogita que esse sistema possa ser a "causa". 
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2.4 SÍNTESE E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito embora a exposição anterior tenha demonstrado a riqueza da critica de Nietzsche em possibilitar 

novos entendimentos da realidade, o que se pode deduzir é que essa riqueza não está em "seguí-lo", na tenta

tiva de "mantê-lo autêntico". Pelo contrário, como ele mesmo preconizava, seguir a sua filosofia é colocá-la 

sob permanente tensão. Se os pensadores citados puderam chegar a algo novo, é porque assim o fizeram e é 

também porque aquela forma de pensar assim o exigiu. 

Com o uso da metáfora do abismo de Zaratustra na abertura, não se está pressupondo que todo acidentado é 

um acrobata, numa apologia ao "herói" caído do arame. Muito pelo contrário, além da impossibilidade de 

qualquer trapezista sequer alcançar essa condição mítica283
, fazê-lo dessa forma, ou, transformar o trabalha

dor acidentado nesse arquétipo, é desnaturalizá-lo, é transformá-lo justamente naquilo que ele não é; um ser 

puro e límpido. Trazer a condição do AT à efetividade do mundo exige a renúncia das visões idílicas. tanto 

da vitima "inocente", sujeita aos desvios impostos ao seu corpo e pensamento, como da "mão invisível" da 

racionalidade conduzindo "sistemas". A metáfora do abismo é a condição humana inevitável por se estar 

num mundo, derivado de urna natureza sem ordem e sem leis. onde essa condição humana fica abandonada 

aos acasos e aos seus desejos de expressar vontade. 

Também, por aquela metáfora, não se está propondo urna apologia ao risco. Tampouco se pretende o inver

so (aversão ao risco). Tanto urna condição como outra seriam totalizações, seriam reduções de todas as con

dições singulares vividas pelos homens a um esquema de conduta ou ordenação que. por representar ordem. 

só pode ser humano e, portanto, arbitrário. Mais urna vez, a vitima de A T não pode ser reduzida. Como foi 

colocado na exposição, essa vitima não é necessariamente o sujeito se contrapondo ao "espírito de rebanho". 

na expressão de Nietzsche. Pelo contrário, ainda que aquela vitima possa ser assim configurada (urna "vio

ladora de regras") esse pode nunca ter sido o seu desejo.284 Não se pode, portanto, subestimar a disciplina e 

a sua ampla capacidade de ação em todos os níveis e direções. Tratar a disciplina como urna forma de otimi

zação do poder, o qual supera a sua violência e estimula a sua introjeção, levou Foucault a percebê-la como 

o "discurso da regra", promotora da naturalização tanto desta como das normas.m 

Por outro lado, só nessa ordenação arbitrária é que se pode conceber "causa", pois a compreensão de causa 

perde sentido sem a idéia de finalidade. Para Nietzsche nem a "causa" nem o "acaso" existem, justamente 

porque o mundo não tem um propósito ou finalidade. Mas o mundo sintético, artificial, construído pelos 

homens, graças às imposições arbitrárias de ordem, se obriga tanto à "causa" como ao "acaso", ou. aquilo 

que ainda não é "causa". 

Pode-se concluir a partir de Nietzsche, portanto, que partindo-se do mundo como ele é, a "causa" não existe. 

Mas partindo-se do mundo como ele "deveria ser", a concepção de "causa" exige além do "fim", também 

"acaso". Se estender-se aquilo que Adorno propôs para a verdade também para a "causa", pode-se afirmar 

ainda que. nesse "mundo que deveria ser", não se tem a causa. mas se está na causa. 

283 Ver por exemplo a análise desse contexto em ROSENFELD 1973 [418] p.11-39. 
284 Os achados mais recentes de DEJOURS 1989 [133] são sugestivos nesse sentido. No conflito entre trabalho pres

crito e trabalho real, o medo no AT refere-se justamente ao medo de se constatar a violação de regras em que a 
vitima se viu obrigada. 

285 FOUCAULT 1977 h [181]. Nesse sentido, ele concebe como horizonte teórico para o seu estudo, não o edificio do 
direito, mas sim o domínio das ciências humanas. 
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Essas considerações permitem ultrapassar o aparente paradoxo de se estudar a teoria e a meta-teoria da 

causalidade sob um referencial que pressupõe a não existência desta. Ainda que a "causa" não exista, isso 

não implica que ela não seja importante ou desnecessária. 286 No caso proposto nessa tese, ao se estudar a 

teoria e a metatoria da causalidade do AT, o trabalho perigoso pode ir sendo "despido", expondo um proces

so de dominação e de resistência envolvido e que resulta em sofrimento. 

Assumindo-se a causa como algo construído e não como algo "previamente existente" a ser buscado, as 

teorias de causalidade assumem outro significado. Teorias de causalidade passam a ser interpretadas como 

"mapas" de orientação, pelos quais as metodologias deverão seguir no processo de construção da causa, 

dentro do mar de "acasos" que esse processo percebe e tenta superar estabelecendo "causas". A metateoria 

será, portanto, o conjunto de pressupostos que a teoria é obrigada a assumir sem o qual aquele mapa não 

poderia ser concebido. 

Tanto na "causa" como ausente do mundo efetivo, o qual só admite continuidades, como na "causa" como 

um estado, há algo que acaba oculto e que pode (e deve) ser explicitado ao se estudar esse processo de 

construção da "causa". Como toda busca de "causa" é um (des)velamento do "mundo aparente", o seu pro

cesso de (re)velar "causa", inevitavelmente vela algo antes exposto, já que (re)velar também é velar-de-novo. 

No primeiro pressuposto, o oculto é o sofrimento. No segundo, se "causa" é algo que não se tem mas que se 

pode estar, o que se oculta é tudo aquilo que é censurado ou auto-censurado. Ao se estar na "causa", essa 

"causa" só pode render-se ao universo do "eu". Seja o "eu" da vítima, do responsável por ela ou o "eu" do 

técnico que se proclama "neutro", ainda que muito pouco livre. Cada um desses "eu" comporta uma pers

pectiva. Além das condições pessoais para a formação desse "eu", todos eles ficam imersos em sistemas 

explicativos. O poder, na sua difusividade, impõe consenso, impondo um sistema explicativo. À resistência 

caberia buscar e explorar as contradições desse sistema dominante, subvertendo o poder em seu próprio 

beneficio, como propôs Foucault, ou "trasvalorando valores", como quis Nietzsche. O caminho para o en

contro dessas contradições, para a descoberta, poderia estar no procedimento de imersão ou de emersão 

nesse/desse sistema e, assim fazendo, só se mudando de lado.287 O que se pode propor, a partir do referencial 

exposto, é um procedimento que não seja nem um nem outro, mas os dois ao mesmo tempo. Excluindo-se 

qualquer pretensão de totalização, a critica pressupõe uma tensão permanente proporcionada por diferentes 

perspectivas, inclusive de sistemas explicativos. As contradições, portanto, não se prestam para serem su

peradas, mas sim para enriquecer o estado de "causa" em que cada qual se encontra. 

Ora, nenhum enriquecimento é possível sem as instâncias subjetivas. Novas "causas" não são difíceis de se 

estabelecer, basta tão somente a proposição de outros "fins", de outros "desejos", ou de outras racionalidades 

que o mundo em si não tem. 288 Mas, como já foi expresso acima, o fato de não existirem não as/os toma 

menos importantes. Se o homem é o meio e não o fim, e se o que importa é o além-do-homem, como quis 

Nietzsche, não se pode excluir o desejável na "idolatria" do possíve/. 289 E esse desejável, assume-se que fica 

expresso na racionalidade de cada um dos diferentes sistemas compreensivos e na conformidade dos seus 

pressupostos que não podem ser reduzidos. Por conseqüência, a análise metateórica permitiria não só expor 

286 Tal posição seria pressupor que só o que existe é necessário, algo que contradiz a prática científica, esta mesma 
exemplar no uso de "inexistências", como o faz tipicamente usando "átomos" e "moléculas". 

287 Como Adorno percebeu em relação à ideologia, ver exposição anterior. 
288 Convém lembrar que o sofrimento só se mantém em decorrência do fim. HORKHEIMER 1968 [227] p.187 des

taca e comenta a relação estabelecida por Nietzsche nesse sentido na Genealogia da moral: "O que no fundo, 
causa revolta contra o sofrimento não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido do sofrimento". Com isso, ao 
se mudar o "fim", pode-se mudar a "causalidade", mas não necessariamente elimina-se o sofrimento. 

289 Ou nem procurar o desejável no possível, como alerta Mangabeira-Unger, ao denunciar a condição do pragma
tismo. A prevalência dessa condição nos meios empresariais é analisada por MacLAGAN 1983 [291], ao identifi
car a ênfase nas "variáveis causais controláveis", como forma de tornar as teorias administrativas aplicáveis. 
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esses pressupostos de cada sistema, mas também como eles se posicionam em relação às oposições funda

mentais, fruto da condição humana em relação ao mundo, do tipo vontade/livre-arbítrio e objetivida

de/subjetividade. Fica, desta forma, constituída a contribuição desse referencial teórico de significação para 

o estabelecimento de um outro referencial teórico, o de "operacionalização" ou metodologia de trabalho. 

No que diz respeito ao potencial de novas proposições, o referencial teórico proporciona mais de um objeto 

de reflexão. Temas como o sofrimento ligado ao sacrifício e aos ideais ascéticos, ou deste último às relações 

de ter e ser já mostraram as possibilidades de (re)interpretação da causalidade do AT durante essa exposi

ção comentada do referencial teórico. Mas a convergência dos vários pensamentos analisados para o valor 

da arte, como caminho interpretativo da realidade, demonstra as possibilidades radicais do enfoque perspec

tivista, ou do mundo como "mundo dionísico" de Nietzsche. Ainda que as limitações desse estudo não te

nham permitido um aprofundamento nas questões de estética, ficou demonstrada a importância da revelação 

trágica, a pobreza da representação realista ou naturalista e as armadilhas decorrentes dos afãs de "clareza". 

Muito embora esses aspectos tenham sido comentados em relação à investigação de causalidade no AT, eles 

não deixam de se aplicar ao próprio estudo daquela, como nessa tese. Assim sendo, a discussão não pode ter 

como propósito explicar (porque se procede dessa ou daquela forma), mas sim ter como propósito o com

preender. 290 Ou seja, como se procede, se define e se controla a investigação de causalidade no espaço da 

tragédia, configurada pelo A T como um acontecimento. 

290 Os pressupostos de compreender em prioridade ao de explicar é uma convergência em Foucault entre outros, 
conf. FL YBJERG 1994 [167]. 
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3. FORMALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

3.1 Formalização do problema geral 

a) O acidente de trabalho (A T) como um problema de saúde pública 

O acidente de trabalho (A T) continua sendo um importante problema de saúde pública em todas 

as partes do mundo, inclusive nos países de posição central. Só nas atividades da construção civil nos 

EUA, por exemplo, morreram 4 trabalhadores por cada dia útil em 1993. Neste ano, registrou-se mais de 

16.000 óbitos por essa causa e a expectativa, até bem recentemente, era de um crescimento anual de 10% 

nesses números. 1 Tal situação não é isolada. Mesmo nos países europeus, onde as condições de trabalho 

foram objeto de particular atenção nas últimas décadas, como na Suécia, as constatações tem sido simila

res, atribuídas, principalmente, às necessidades de adequação às legislações vigentes no mercado comum 

europeu. 2 Não é sem razão, portanto, que a segurança no trabalho continua sendo objeto de programas e 

campanhas promovidas pelas instituições internacionais como OMS (Organização Mundial da Saúde), 

OPAS (Organização Panamericana da Saúde) e CCM (Comissão de Comunidades Européias)3
, cujos 

resultados não têm sido alentadores. Documento preparado sobre o assunto pela OMS prevê que as novas 

formas de organização de trabalho e de relações mundiais de comércio, contribuindo para o desemprego, 

vão promover também o crescimento no número de ATs no mundo, já estimado em 120 milhões de atin

gidos anualmente.4 

Em nosso país a situação não foge à regra, embora a falta de dados confiáveis e as defasagens contribuam 

para dificultar o dimensionamento mais preciso do problema. Ainda no final do ano de 1997, os dados 

oficiais mais recentes referiam-se aos casos verificados em 1995 e, mesmo assim, incompletos. Além 

disso, as informações provenientes dos diferentes órgãos da administração pública são conflitantes, che

gando a apresentar diferenças que vão de 600 a 2.500 óbitos para o mesmo ano. Além dessa baixa confia

bilidade, as estatísticas oficiais não consideram nem as ocorrências fatais no meio rural, nem as ocorrên

cias decorrentes das atividades informais que, nos dias de hoje, já ocupa 57% da PEA.5 Muito embora o 

empenho de muitos, tanto na pesquisa e estudo, como no desenvolvimento de legislações e de estratégias 

politico-institucionais, a mortalidade no trabalho chega ainda nos dias de hoje a 20 óbitos para cada 

100.000 trabalhadores segurados pela Previdência. Ligada principalmente aos acidentes fatais, tal taxa 

representa entre 4 a 5 vezes a taxa observada nos países centrais.6 A evolução e os prognósticos possíveis 

com base nessa realidade não são animadores. Tem sido destacado que a leve tendência de queda do nú

mero absoluto e relativo desses óbitos, observada nos últimos anos, está longe de indicar resultados de

corrente de ações concretas, como por exemplo, daquelas voltadas à melhoria das condições de trabalho. 7 

Além da questão permanente dos sub-registros das ocorrências não-fatais, agravada pela recessão e pelas 

1 Conf. CPWR (Center to Protect Worker's Right) 1995 (120]. Há de se levar em conta ainda que, em agravante, tais 
números não computam as ocorrências verificadas durante os trajetos ou durante as p1usas para as refeições, pois 
estas não são consideradas como AT nos EUA, conf. VIVANCO & RODRIGUEZ 1985 [484]. 

: Conf. CPWR op.cit. 
3 O ano de 1992 foi considerado o ano da "Saúde do Trabalhador" na Europa, conf. CCM 1992 [95] , enquanto que a 

OPASDMS anunciavam um plano semelhante para o quadriênio 91-94, conf. OPAS 1991 [373]. 
4 OMS 1995 [372]. 
5 PEA é População Economicamente Ativa. conf. dados do ffiGE 1997. 
6 Conf. MENDES 1995 (316]. 
7 Conf. COSTA e col. 1989 [ 113] e MENDES op.cit. 
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legislações sucessivas8
, o próprio número de óbitos tem sido questionado, fazendo crer que o total de 

mortes violentas ligadas ao trabalho seja ainda maior.9 Além disso, dados fornecidos pela Secretaria do 

INSS10
, revelando um brutal aumento do número das incapacitações permanentes na década, fazem pres

supor que, no minimo, o trabalho continua tão mutilante como tem sido até então. 

Diante dessa situação, o poder público tem periodicamente alocado recursos para planos de ação e cam

panhas, convertendo o problema da AT em objeto de atenção da mídia. 11 Apesar disso, ou talvez, exata

mente por isso, os prognósticos de melhoria da situação são pouco favoráveis. Os discursos ao nível da 

opinião pública excluem as questões políticas do problema e fazem a "causa" convergir para os aspectos 

de relevância econômica e "educacional". 12 De uma forma geral, se faz crer que as negligências do traba

lhador contribuem para os prejuízos de toda ordem. Ocorre, entretanto, que não só as contas da previdên

cia social, no que diz respeito ao seguro de AT, têm sido superavitárias nos últimos 4 anos, como tam

bém essas despesas representam pouco mais de 0,06% do PIB. 13 A insignificância econômica no âmbito 

público combina-se com a tradição da impunidade, fazendo com que, mesmos nos casos mais clamorosos, 

nenhum responsável venha a ser apontado, graças as mais diversas manobras juridicas. 14 

A questão que se coloca é: De que forma as teorias de causalidade de AT têm contribuído para manuten

ção ou reversão desse quadro? 

b) A formalização da "causa" e o seu potencial de transformação 

A investigação das "causas", como forma de transformação desse estado generalizado de prejuízos à 

saúde das populações trabalhadoras, tem sido preconizado em diferentes momentos pelos organismos 

intemacionais. 1 ~ A relevância da "educação" como "causa", por sua vez, tem sido questionada pelos pró

prios educadores. Estes têm destacado, por exemplo, a impossibilidade da "ação educativa" sem a inter

venção em outras esferas, cujas contribuições para a causalidade não tem sido enfatizadas. 16 Tais traba

lhos sugerem que a causalidade deveria ser compreendida mais como uma "articulação", onde fatores de 

diferentes gêneros são considerados ou desconsiderados, contribuindo para uma ou outra forma de trans

formação ou de justificação das condições vigentes. 

8 Conf. CARMO e col. 1995 [83]. 
9 Conf. investigação de DE LUCCA 1992 [139]. 
10 Antes, Secretaria do Instituto Nacional da Previdência Social (INPS), Coordenadoria de Informática. A partir de 

1990, ficou a cargo da Divisão de Estudos sócio-econômicos do Instituto Nacional INSS, conf. MENDES op.cit. 
11 O jornal "O Estado de São Paulo" publicou 5 reportagens sobre o tema ao longo da I' semana de maio de 1993. 

Em outubro de 1996, o governo federal lançou a Campanha Nacional de Combate aos Acidentes de trabalho 
(CANCAT) através de Instrução Normativa, objeto de destaque em fala específica do Presidente da República no 
ano seguinte, conf. a SCS- PR (Secretária da Comunicação Social da Presidência da República) 1997 [403]. 

12 Conforme o editorial de um grande jornal de circulação no país, os AT constituem um "grande problema econô
mico", em decorrência da falta de educação dos trabalhadores para "ler as mensagens" de segurança e dos "des
vios de interesse" dos seus representantes, ver editorial OESP 1998 [ 1 ]. 

13 Conf. CARVALHO & SOUZA 1996 (87] nos últimos 4 anos o INSS gastou 2,2 bilhões de Reais e obteve superá
vit. Com relação aos seguros, em 1996 foram pagos 60 milhões de Reais, para um Pffi de 752 bilhões de Reais. 
Com a duplicação desse valor em 1997, graças ao empenho do poder judiciário, anunciou-se o propósito do INSS 
em recuperar parte desses recursos via ações regressivas contra as empresas, ver MARQUES 1997 [295). A Con
federação Nacional das Indústrias (CNI) estima um custo anual de 4 bilhões de reais ao setor privado, conforme 
anunciado recentemente na mídia, editorial em OESP 1998 [1]. Ou seja, pouco menos que 0,5% do Pffi. 

14 Esse foi o caso de um AT envolvendo 39 vítimas fatais em uma obra civil em Belém- PA, ocorrido em 1987, 
cujo processo prescreveu após 10 anos sem julgamento, conf. MENDES 1997 [315). 

15 Ver OPASOMS op.cit. e OMS op.cit.p. 449. 
16 COX & COX 1991 [119) e GIELEN 1992 (193]. 
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Não é sem razão, portanto, que se pode constatar, em revisões recentes sobre teorias e métodos de inves

tigação de causalidade do AT17
, uma ampla convergência de propósitos voltados à prevenção. A configu

ração das "causas" parece ligar-se de forma automática à concepção de medidas para a prevenção. Não se 

trata apenas de uma simples inferência "causa-efeito", mas também do compartilhamento geral do pressu

posto que entre a "causa" e a "medida de prevenção" haja uma relação biunívoca, fazendo com que a 

imposição da necessidade desta implicasse na configuração daquela. Com isso, a ênfase dos estudos em

píricos da causalidade do A T tem tido um caráter muito mais operativo e muito menos crítico sobre os 

vários pressupostos que vêm sendo compartilhados no estudo desse problema. Quer seja em investigações 

guiadas pelo "método epidemiológico", quer seja nas pesquisas sobre o "impacto das medidas de preven

ção", como listado pelos revisores18
, os objetivos tem sido, direta ou indiretamente, a elucidação das "cau-

sas". 

Configura-se, assim, um quadro em que um grave problema de saúde pública, ao contrário de muitos 

outros dessa mesma magnitude, têm suas perspectívas de orientação das ações a nível primário ainda a 

reboque da determinação da causalidade. A questão que poderia se colocada é: 

Como as teorias da causalidade do AT têm favorecido ou dificultado a promoção das ações desejadas? 

c) O dissenso na atribuição da causa 

Enquanto a relação entre "causa" e "medida prevenção" prevalece sob um consenso quase indiscutível, 

a relação entre o acontecimento e a sua(s) "causa(s)" tem sido objeto de intensa polêmica e argumenta

ções criticas. 19 Vários estudos vêm sendo apresentados a respeito da atribuição causal em diferentes con

dições, discutindo, em alguns casos, as possíveis razões de dissenso. Tem sido constatado, por exemplo, 

que as distinções na atribuição causal decorrem de formação profissional básica do investigador20
, da sua 

condição relativa ao acontecimento (vítima, encarregado, supervisor, administrador)21
, das informações 

disponíveis e do contexto argumentativo22 ou ainda da condição sócio-cultural do investigador. 23 

O papel da subjetividade na atribuição da causa tem sido estudado tanto em relação às implicações da 

carga emocional envolvida24
, como mais genericamente pela ''teoria da atribuição". Nesta, pressupõe-se 

que tanto a vitima como o investigador estão susceptiveis aos efeitos da auto-estima e das atitudes defen-

17 Ver, por exemplo, BROWN 1990 [76] e CARMO e col., op.cit. 
18 CARMO e col. op.cit. Também na psicologia o padrão de pesquisa é semelhante. Revisão de ISLAS & MELIAS 

1991 [235] mostra que entre 40 estudos examinados, só 7 eram de natureza teórica e destes, só 3 eram proposi
ções mais distintas. 

19 1nvestigações mais amplas nesse sentido foram feitas por BENNER 1985 [49) nos EUA, confrontando 14 mode
los e 17 metodologias diferentes de investigação, e na França por ARSENAUL T 1987 [25], que estudou a ocor
rência de convergências e divergências na atribuição causal por supervisores, sindicalistas, trabalhadores e em
preiteiros em 236 acidentes. 

20 MINELLA 1993 [318] compara, em nosso meio, as inferências promovidas pela ciências sociais, medicina, psi
cologia e prática sindical. 

21 Ver por exemplo, KOUABENAN 1985 [249), DELA COLETA 1986 [136] e NOITE 1986 [359). Os achados 
deste último referem-se também aos diferentes setores de trabalho. 

22 O estudo de ACHAR 1989 [5] mostra que o gênero de inferência causal é diferente quando a vitima reporta-se ao 
seu ATou aos ATs em geral. Em decorrência das diferentes representações possíveis, as informações prévias e a 
forma de colocá-las mudam o gênero de inferência Ver também DELA COLETA 1980 [135] e OLIVEIRA 1997 
[368]. 

23 DELA COLETA 1980 [135] observou que quanto maior o status social da vitima, menor é atribuição de respon
sabilidades em acidentes de trânsitos. Conforme o sexo, há diferentes preferências pelo gênero de fator causal. 

24 Ver HUITER & LLOYD-BOSTCK 1990 [231) sobre as implicações do papel da afetividade na atribuição causal. 
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sivas. 2~ Espera-se que, em vista desses fatores, quanto maior for a gravidade, maior seja a tendência em se 

responsabilizar a vítima e esta em isentar-se. Os resultados empíricos, entretanto, mostram-se conflitan

tes, possivelmente devido as interferências sócio-culturais. 26 

Vários achados recentes tem mostrado que, a atribuição de causalidade interna ou externa à vitima não 

decorre nem do método de investigação que se adota27 e nem da relação temporal entre diferentes even

tos.28 O gênero de atribuição interno (causa humana) é percebido como "o mais passível de controle" e é o 

preferido pelos supervisores. 29 

Também nas investigações de A T formuladas a priori, como na análise de riscos, os resultados de dife

rentes analistas para um dado cenário de desastre não convergem numa mesma causa provável.30 Não 

surpreende, portanto, que alguns concluam que os técnicos, de uma forma geral, promovem ''prevenção 

simbólica"31 através de "discursos normativos" que as teorias proporcionam. Estas, promovem não só a 

seleção de fatos da realidade, mas também os modos da sua apreensão. Ou seja, longe de fomentar a re

dução de riscos ou de favorecer transformações, os técnicos estariam protegendo o funcionamento de 

determinadas relações sociais no trabalho. 32 

A questão é: Como as teorias de causalidade de AT promovem essa seleção de fatos e modos de apreen

são, prestando-se à natureza subjetiva que todo investigador compartilha? 

d) Insuficiências teóricas e metateóricas e as pretensões explicativas 

Enquanto alguns configuram esse quadro de absoluta incerteza, parcialidade e mesmo de tendenciosi

dade (consciente ou inconsciente) na verificação da "causa" do AT, alguns outros partem de pressupostos 

inversos, fomentando pretensões explicativas incontestáveis. 

O ápice de tal propósito é a formulação de "sistemas especialistas".33 Os proponentes, explícita ou impli

citamente, assumem que existe uma "verdadeira causa"34
, cuja expressão pode ser obtida a partir do uso 

de um algoritmo matemático. 35 Alguns, sem reconhecer a hiper-simplificação envolvida, consideram a 

técnica como a alternativa de investigação capaz de ultrapassar as dificuldades de campo.36 Outros, mais 

recentemente, reconhecendo o caráter multidisciplinar do problema do AT, advogam a necessidade de se 

25 Ver DELA COLETA 1980 [ 135]. 
26 Os achados de LaCROIX & DEJOY 1989 [261], mostram que a severidade do AT não reduz a responsabilização 

da vítima, enquanto que DELA COLETA 1980 [135], pelo contrário, mostrou que no Brasil a relação entre gra
vidade e responsabilidade é inversa. Para este autor, o viés é sócio-cultural. 

27 OLIVEIRA 1997 [368] mostrou que o uso de uma dada técnica institucionalizada (ato/condição insegura) pode ser 
"modulado" por outra técnica (Árvore de Falhas), decorrente de outro enfoque teórico (sistêrnico). 

28 DEJOY 1987 [134] e LaCROIX & DEJOY 1989 [261]. 
29 LaCROIX & DEJOY, op.cit. Entre nós, os achados de OLIVEIRA op.cit. mostram a causalidade interna sobre 

amplo consenso coletivo. O discurso da vítima volta-se à exclusão do dolo e não da culpa. 
3° Conf. KUNREUTHER 1983 [258], apud Freitas 1996 [187]. 
31 Conf. DUCLOS 1987 [148], apud Freitas 1996 [187]. 
32 Conf. DUCLOS op.cit. Nesse sentido, ver também uma análise crítica da condição dos profissionais na avaliação 

de ambientes em geral e da pseudo-neutralidade da técnica em KNIGHT & CAMPBELL 1980 [248]. 
33 Um "sistema especialista", ou "sistema inteligente" pressupõe um recurso computacional capaz de dar respostas 

para problemas específicos por meio de inferências lógicas. 
34 BEASLEY & TAQIEDDIN 1986 [44J. 
35 Além de BEASLEY & TAQUIDDIN op.cit., também propõem sistemas especialistas FORTIN e coJ. 1987 [168J; 

SOUKAS & REINO 1990 (4611 e BENSlALI e co1. 1992[51J. 
36 BEASLEY & T AQUIDDIN op.cit. 



3-liebet98 42 

conhecer com mais profundidade "como um investigador conduz uma investigação".37 Ou seja, antes de 

se propor "sistemas especialistas", se faz necessário explicitar os recursos heurísticos, sem os quais ne

nhuma técnica ou teoria pode ser aplicada. É graças a tais recursos heuristicos que o investigador configu

ra um "problema" e define "o quê investigar". A teoria e os métodos estariam sendo aplicadas à medida 

que se percebe a validade de uso de cada uma. 

Duas questões poderiam ser colocadas: Como se pode evidenciar as possibilidades ou impossibilidades 

internas às teorias de causalidade de AT para sustentar tais propósitos analíticos? E ainda: Como ope

ram os processos heurísticos. selecionando concepções teóricas e os possíveis métodos de investigação 

decorrentes? 

e) As particularidades do AT como acontecimento 

A condição de acontecimento do acidente de trabalho implica em algumas particularidades que devem 

ser consideradas quando se discute a sua causalidade. Por exemplo: 

Condição histórica: Todo acidente de trabalho, enquanto objeto de investigação de causali

dade a posteriori, refere-se, necessariamente, a um acontecimento do passado.38 

Impropriedade das ciências naturais: O AT, enquanto condição histórica, não pode ser 

tratado com os recursos metodológicos das ciências naturais. Cada acontecimento é um 

acontecimento singular, repleto de sentido num dado contexto particular que necessariamente 

deixou de existir. Além disso, tal contexto não foi pura materialidade, ele envolveu ações, 

fruto de decisões específicas que só o homem pôde tomar. O curso do acontecimento não é 

um inexorável. Um AT não é uma reação química num tubo de ensaio, repetível a bel-prazer 

de um observador, como são os acontecimentos tratados pelas ciências naturais. Logo, impõe

se a inserção do seu estudo nas ciências sociais, culturais ou do espírito. 

Vestígios e testemunhos: O AT enquanto acontecimento histórico, deixa de existir após a 

sua ocorrência. Do acontecimento em si, só resta os seus vestígios materiais e, eventualmente, 

os testemunhos da sua existência pregressa.39 

Vestígios sem teoria nada revelam: Embora os vestígios possam ser entidades materiais, 

passíveis de exame e experimentação, eles por si mesmos nada revelam do acontecimento que 

lhe deu origem. Um dedo cortado é um dedo cortado. "Os fatos nunca falam por si.'M Sem 

teoria ou sem pressupostos da sua validade para aquele acontecimento, não se pode associar a 

condição do "corte" à condição do "fio" do possível objeto cortante. 

Dar voz ao testemunho: Tal como os vestígios, os testemunhos só existem a partir da reve

lação. Para tanto, o testemunho requer tanto "voz" como "escuta" para se exprimir. Nesse 

processo, envolvendo sujeitos, há vários aspectos a serem considerados. Um entendimento, 

ou revelação com sentido, só é possível num encontro inter-subjetivo. Nesse propósito de 

37 BENSIALI e col., op.cit. 
38 Essa condição particular do AT foi lembrada por DERRIEN 1982 [140] sem ter, entretanto, desenvolvido suas 

implicações. 
39 As particularidades do acontecimento histórico são discutidas por GRANGER 1993 [202] p.85-87. 
4° Conf. ZIZEK 1989 [505] p.l7, os fatos em si não têm "voz", alguém dá voz aos fatos. 
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aproximação das partes, cada um formula "conjecturas" sobre o "outro" e sobre o seus dese

jos. Responde-se e pergunta-se conforme teorias que se faz, tanto sobre o acontecimento pas

sado (o AT), quanto sobre o acontecimento presente (a revelação). Detalhes antes despreza

dos por aparente carência de sentido ou de significância, passam a ser configurados graças às 

teorias que surgem através do "outro". Além disso, a possibilidade de ter estado presente não 

implica em testemunho, pois o testemunho do acontecimento só é possível se tiver havido 

atenção para com ele e se o resultado daquela percepção foi processado inteligivelmente.41 

Irredutibilidade do acontecimento: Um AT, como todo acontecimento humano, encontra

se repleto de urna carga de "significações que se opõem a sua transformação simples em ob

jetos".42 Essa recusa em se "virtualizar", impossibilita a sua conversão matemática e faz com 

ele não possa ser reduzido, mas apenas representado.43 Essa impossibilidade não pode ser 

contornada, ou seja, é necessário que se assuma que todos os fatos humanos envolvem, ne

cessariamente, "elementos de liberdade e imprevisibilidade, assim como a estreita associação 

apresentada por eles entre o positivo e normativo, entre o realizado e o desejável. '144 

Do exposto, pode ser concluído que numa investigação de causalidade de AT, como de qualquer fenô

meno nas ciências humanas, o investigador e a própria investigação não são entes externos ao aconteci

mento. Graças àquele processo e àquele sujeito, o acontecimento tem continuidade, e pode existir ou dei

xar de existir a partir deles. 45 O conhecimento que tal investigação produz, é produzido por alguém em 

um dado contexto de necessidades e contingências. Tal contexto não é um universal, mas é um particular. 

Logo, aquele conhecimento é uma representação historicamente construída, pois o investigador é um 

sujeito comprometido com o seu tempo e com seu contexto e, portanto, assim será também o seu produto. 

Dessas considerações podem ser colocadas as questões: No que se sustenta a construção daquela repre

sentação? Qual o alicerce do conhecimento proporcionado pela investigação da causalidade? Ou ainda, 

se tal conhecimento, ou representação construída, é produto da aplicação de teorias e métodos: Qual é a 

sustentação das teorias e dos métodos que, aplicados. proporcionam aquela construção? 

3.2 Formalização dos problemas decorrentes 

O referencial teórico de significação (item 2) colocou alguns problemas fundamentais e um posicio

namento específico em relação a eles. Ao se questionar as idéias de progresso, verdade, conhecimento, 

causa, ordem, livre arbítrio, ideal ascético e sua capacidade de promover a disciplina, ficou estabelecido 

a possibilidade de um contexto critico para esta investigação. 

No item seguinte, a formalização do AT, como um acontecimento particular, colocou urna série de ques

tões de ordem geral. A relação destas com as proposições teóricas de causalidade pode ser resumida em 

dois grupos básicos. Em primeiro: 

41 Exemplo extremo nesse sentido é a crítica contemporânea que tem sido feita aos antropólogos, ao se questionar as 
"certezas" do trabalho de campo. Ver por exemplo, CANCLINI 1993 [81]. 

42 GRANGER. op.cit.p. p85, grifo nosso. 
43 lbid. 
44 lbid. 
45 Tal ficou evidente nas ciências fisicas com o "princípio da incerteza" de Heisenberg. O investigador interfere nos 

fenômenos com a sua investigação. As implicações particulares dessa condição de incerteza nas investigações 
envolvendo ciências humanas, como o processo de seleção de fatos relevantes, a relatividade do erro e a necessi
dade de pluralismo teórico, foram discutidas por NATALLO JR. 1992 [303]. 
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Como as teorias facilitam ou dificultam a promoção da iniqüidade e das ações transformadoras, 

bem como a seleção de fatos e dos modos da sua apreensão? 

A outra questão, imediatamente relacionada a esta, seria: 

No que consiste o "âmago" das teorias, capaz de fazê-las próprias às proposições de certeza, aos 

propósitos heurísticos e de construção de uma dada causalidade? 

Tais questões não podem ser atendidas pelas próprias teorias e métodos, colocados sob exame. A investi

gação requer um outro nível aquém da formulação teórica (metatéorico), em conformidade com uma 

dada perspectiva de análise, proporcionada pelo referencial de significação. Nesse caso, aquilo que ':faci

lita ou dificulta", ou o "âmago" da teoria são os seus pressupostos, os quais refletem uma perspectiva ou 

uma forma de ver o mundo, capaz de articular crenças e valores compartilhados. Logo, o que pode ser 

colocado como problema decorrente primário é: 

Como se distinguem os pressupostos metateóricos utilizados por cada teoria de causalidade de AT? 

Esse problema primário implica em alguns problemas secundários: 

a) Quais são os quadros teóricos que tem sido propostos para se formular hipóteses e se inferir cau

salidade ao A T ? 

b) Quais são os métodos estabelecidos pelas teorias, ou quais são as teorias subjacentes aos métodos ? 

c) Quais são as convergências e divergências entre si que podem ser estabelecidas para os diferentes 

métodos e teorias ? 

d) Como seus pressupostos metateóricos se articulam? Como se toma possível a racionalização da 

realidade que o acontecimento humano determina? Ou seja: 

Quais são as (in)coerências, interna e externa, que podem ser estabelecidas nas teorias e nos mé

todos? 

3.3 Delimitação da abordagem 

Todo problema de saúde pública e, em particular, todo o problema envolvendo fatos humanos, impli

ca em questões axiológicas. Juízos de valor implicam em interesses e é graças a estes que se pode 

criar teorias, de onde advém os métodos.46 

Esses aspectos axiológicos configuram as premissas éticas, próprias de toda ação humana. Embora 

essas possam ser um problema central quando se estuda a lógica de construção de modelos ou a filo

sofia da ciência aplicada à saúde pública, como mostram alguns na epidemiologia47
, tal aspecto não 

constituirá o objeto principal da investigação. 

46 CZERESNIA & ALBUQUERQUE 1995 [124]. 
47 Ver. por exemplo, A YRES 1993 [30] e CZERESNIA & ALBUQUERQUE op.cit. 
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4. OBJETIVOS 

O objetivo central desse trabalho é a promoção da crítica dentro do campo teórico e empírico que a in

vestigação da causalidade do AT delimita. Tal crítica prende-se aos seguintes propósitos: 

a) Gerar crises nos entendimentos predominantes do tema; 

b) Promover o pluralismo das idéias e a explicitação dos limites de cada perspectiva de entendimento; 

c) Resgatar a condição trágica, presente no acontecimento, como forma de se recuperar a plenitude da 

condição humana nele inserida. 

d) Resgatar a condição do sofrimento humano. 

Esta fora do escopo desse trabalho a proposição de novas técnicas ou teorias para a investigação da cau

salidade do AT. Os objetivos limitam-se essencialmente às teorias existentes e as suas implicações em 

configurar a realidade, ao limitar ou expandir o possível. A formalização desse escopo é dada a seguir. 

4.1 Objetivos extrínsecos à esta proposta de trabalho 

4.1.1 Objetivo extrínseco geral 

Propiciar a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores sujeitos às situações perigosas 

de trabalho. 

4.1.2 Objetivo extrínseco específico 

Propiciar a promoção de crises no meio técnico-científico voltado a investigação de causas de 

AT. 

4.2 Objetivos intrínsecos à esta proposta de trabalho 

4.2.1 Objetivo intrínseco geral 

Estabelecer os pressupostos metateóricos das diferentes teorias e métodos em uso na investi

gação da causalidade do A T. Discutir as (in)coerências interna e externa das teorias, à luz 

desses pressupostos e do confronto empírico, respectivamente. 



3-lieber98 46 

4.2.2 Objetivos intrínsecos específicos 

a) Capilar as metodologias de investigação de AT propostas pela literatura especializada, desta

cando seus pressupostos teóricos, conceituais e operacionais. 

b) Verificar a convergência e divergência entre as diferentes propostas. 

c) Com aqueles achados e à luz da literatura, reconstruir o esquema metateórico possível, expli

citando a natureza dos pressupostos subjacentes às teorias identificadas. 

d) Verificar a coerência interna das teorias em função dos pressupostos identificados. 

e) Verificar a coerência externa das teorias em conformidade com condições empíricas escolhidas. 

f) Investigar a natureza dos procedimentos heuristicos que fazem uso dessas teorias e analisar suas 

irnp licações. 
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5. OBJETOS 

Os objetos dessa investigação se agrupam em dois gêneros: teórico e empírico. 

5.1 Objeto teórico 

Os objetos de gênero teórico são as teorias, explicitadas dessa forma ou implícitas nas proposições 

metodológicas, indicadas para a investigação de causalidade de A T pela literatura técnico-científica. 

5.2 Objeto empírico 

Os objetos do gênero empírico referem-se a relatos de AT coletados na mídia impressa e em investi

gações de campo. 

Os relatos coletados na mídia impressa compreendem aqueles A T que foram alvo de notícias durante 

o periodo da coleta de campo. Tais relatos destacaram-se ou pela repercussão, ou pela sua condição 

exemplar, ou ainda pelas possibilidades de formação do senso comum. 

Na investigação de campo, a coleta de dados para a confecção dos relatos ocorreu entre trabalhado

res de diferentes profissões e ocupações, do sexo masculino em condição majoritária, compreendidos 

em ampla faixa etária e provenientes de várias regiões do país. Cada relato refere-se a um AT. Sua 

forma compreende, além do testemunho da vítima (sempre que possível), também outros diferentes 

testemunhos. Os vestígios, percebidos pelos envolvidos e pelo pesquisador, foram descritos em des

taque. 

Os trabalhadores entrevistados estavam envolvidos em serviços de manutenção, tanto na condição de 

empregados das empresas (vinculo permanente) como na condição de contratados temporariamente. 

Diferentes estudos com trabalhadores temporários, ligados a serviços, têm mostrado que estes se en

contram em situações mais adversas em relação à freqüência, gravidade, e compensações no A T.48 

Embora tenha sido evidenciado que os trabalhadores autônomos tendem a assumir maiores riscos no 

trabalho, também tem sido constatado que os empregados permanentes consideram mais o risco de 

perda de emprego, aceitando as adversidades para tentar preservar os beneficios da sua condição.49 

Tais aspectos, além de outros mais específicos do contexto (ver 6.2.1), configuraram nessa popula

ção a caracteristica de elevado comprometimento organizacional. 50 

48 Ver S1EFY & JONES 1990 [456], GRAHAM & SHAKOW 1990 [200] e, particularmente, FRANCOIS 1991 
[185]. Em nosso meio, estudo recente de AZEVEDO & MAIDA 1997 [33] mostrou que, entre trabalhadores de 
empresas contratadas para serviços, a taxa de freqüência de AT com afastamento é o dobro do verificado entre os 
trabalhadores da empresa contratante. Quando se considera a taxa de gravidade, verifica-se uma relação 4 vezes 
maior. 

49 VerLEWIN-EPS1EIN & YUCHTMAN-YAAR 1991 [275] para o primeiro caso e VISCUSI & MOORE 1991 
[483] para o segundo. 

50 As implicações do comprometimento organizacional para a saúde e segurança do trabalhador foram analisados 
por LIEBER 1997 [276]. 
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6. MÉTODOS 

6.1 Aspectos gerais 

Todo aquele que se propõe à argumentação crítica está sujeito a uma "armadilha", ao limitar seu 

estudo ao mero ataque das posições teóricas em contrário. A tarefa critica exige, antes de mais nada, que 

o critico sirva-se dos argumentos e das idéias opostas para transcendê-los. Exige também a necessidade 

de ser claro sobre os próprios argumentos para questioná-los, escapando do seu uso cego. Com a simples 

denuncia de "falsas idéias", corre-se o risco de se romantizar a critica e, com isso, de se acabar caindo na 

mesma condição em extremo oposto ao que se denuncia.51 Sendo assim, a argumentação principal não 

deve gravitar em torno daquilo que as teorias ou métodos têm de "errado", mas sim em torno daquilo que 

elas não têm. O que vai interessar à argumentação critica é o que lhes falta, enquanto pretensão de des

crever a realidade. 

O comportamento critico exige a atitude céptica. Atender essa necessidade implica, para o caso em estu

do, na busca e no estudo das mais diversas formas de determinação da causalidade de AT, tomando-se um 

referencial teórico, cujo pressuposto é justamente a inexistência da causa. Obriga-se, dessa forma, o con

flito não apenas entre as idéias que se analisa, mas principalmente entre as próprias idéias e concepções 

assumidas, ao pô-las à prova a todo instante. Tal atitude céptica não é promover o cepticismo pelo cepti

cismo, mas sim promover o cepticismo construtivo, capaz de resgatar a condição humana no aconteci

mento. 

O resgate da condição humana não se confunde com um discurso apologético da vítima, como se essa 

fosse um "ser puro", mero objeto da opressão e detentora da verdadeira "verdade". Como se assume que 

essa condição de "verdade" é o próprio instrumento da opressão, o resgate da condição humana exige que 

essa "verdade" seja colocada em crise. Para tanto, duas argumentações podem ser destacadas: 

a) O potencial da ciência 

A promoção da ciência, com a concepção de diferentes teorias e métodos, decorre de uma dada 

visão de mundo compartilhada entre os cientistas, cujo resultado é uma "atividade sincrônica", ou 

"ciência normal", como denominou Kuhn. 52 Os esforços para aproximação da realidade empreen

didos nessa condição estão ligados à profundidade do detalhamento. Diante dos impasses, não se 

refuta nem se questiona os pressupostos implícitos, mas ajusta-se o quadro de validade. 53 

Quando as tentativas de enquadramento vão se tornando infrutíferas, ou, quando a natureza "dei

xa de se enquadrar" no quadro interpretativo, há possibilidade de se tomar consciência de uma 

"anomalia" e, com isso, pode ter lugar uma crise. Tal crise revigora-se com aquilo que Kuhn de

nominou "pesquisa extraordinária". Nesta, os cientistas "comportam-se como filósofos", anali-

51 Conf. YOUNG 1980 [502] p.74 
52 Essa análise da obra de KUHN 1970 [255) é de OLIVA 1994 [365). 
53 Ibid 
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sando e questionando os pressupostos e fundamentos que antes lhe davam segurança para as 

afirmações. 54 

b) O potencial da pluridisciplinaridade 

A garantia do caráter pluridimensional de urna abordagem é a multiplicidade de enfoques, capaz 

de articular as formulações de diferentes campos de conhecimento. 55 Não há, sob essas condições, 

nenhum motivo para se temer o insólito ou a abordagem incomum como fonte de conhecimento. 

Pelo contrário, há mesmo urna necessidade de aproximação do extravagante, cuja expressão mai

or é, sem dúvida, a arte. 

Enquanto o primeiro argumento é próprio para se tratar o objeto teórico (5.1), o segundo aplica-se ao 

objeto empírico (5.2). A cada um deles cabe um procedimento metódico próprio, conforme descrito abai

xo. A interseção desses dois objetos dar-se-á no espaço da discussão, ampliando ainda mais o campo pro

blemático como se pretende. 

6.2 Coleta e tratamento das teorias 

6.2.1 Métodos aplicados na coleta 

Teorias e métodos indicados para a investigação de causas de A T, publicadas entre 1960 e 

1990, foram coletados através de levantamento sistemático nos seguintes bancos bibliográfi

cos56: 

a) CIS-ILO, produzido pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) através do 

CIS (lnternational Occupational Safety and Health lnformation Centre); 

b) INRS-Bibliographie, produzido pelo INRS (Institui National de Recherche et de Se

curit) da França; 

c) NIOSHTIC, produzido pelo Ministério da Saúde dos EUA através do NIOSf 

(National Institute for Occupational Safety and Health). 

d) PSYCLIT produzido pela AP A (American Psychological Association). 

e) SOCIOLOGICAL ABSTRACTS distribuído pela Si/ver Plater Information 

Norwood- MA, EUA. 

54 Exemplo nesse sentido é o destaque estabelecido por Kuhn na história da fisica. Em sua investigação, ele de 
monstra como essa ciência foi colocada em crise. Os fisicos foram obrigados a rever seus pressupostos na refle 
xão filosófica, uma vez que a relatividade, e não mais a fisica de Newton, passou a dar sentido aos resultados en 
contrados. 

55 CONTIJO op.cit. 
56 CIS-ILO, INRS-Bibliografie e NIOSHIC são bases disponíveis através do Centro Canadense de Saúde e Segurar 

ça (Canadian Centre for Occupational Health and Safety). 
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As demais referências posteriores a 1993 foram obtidas por consulta nos periódicos especializa

dos. As palavras chaves usadas foram "acidente", "causa", "metodologia" e "risco". As palavras 

"investigação" e "manutenção" foram cruzadas com as primeiras. 

6.2.2 Métodos para tratamento das teorias 

A análise das teorias coletadas para explicitação dos seus pressupostos metateóricos tomou por 

base o esquema apresentado na figura 1.1. Conforme essa interpretação~7, a apreensão do real 

admite três sistemas interrelacionados: um sistema de verificação, um sistema teórico e um siste

ma metateórico, ou de idéias e pressupostos. O primeiro, compreende métodos, técnicas e instru

mentos que se aplica aos objetos empíricos. O segundo, refere-se às teorias, conceitos e hipóteses 

cuja formulação gera um sistema de verificação coerente. Cabe, por fim, ao sistema metateórico a 

articulação de pressupostos e idéias com os quais as teorias podem ser concebidas. Conforme o 

auto~8, esses pressupostos podem ser agrupados em pressupostos ontológicos, epistemológicos e 

lógicos. 

Os pressupostos ontológicos dizem respeito "à natureza do objeto". Os pressupostos epistemoló

gicos estariam se referindo às questões presentes entre os sistemas téorico-Verificação e o objeto 

de investigação, enquanto que os pressupostos lógicos estariam tratando da "coerência e adequa

ção da linguagem científica".~9 Para ser mais especifico em relação ao tema, há necessidade de 

um maior aprofundamento conceptual desses termos. 

As referências à natureza do objeto, nos pressupostos ontológicos, decorrem de questões ligadas à 

distinção entre essência e aparência. A forma como essa distinção é tratada, ou ainda, os dife

rentes problemas decorrentes, como a origem das coisas ou a estrutura de representação do co

nhecimento, são questões ontológicas.60 Para o estudo escolhido, foram tidas como questões on

tológicas principalmente os pressupostos que as teorias assumem em relação aos fatos (são essên

cias ou aparências?), em relação às percepções (as idéias correspondem à realidade?) e em relação 

à liberdade (determinismo ou livre-arbítrio?). 

57 O trabalho original é de OLIVEIRA FILHO 1976 (371] e a sua aplicação nas investigações voltadas à saúde 
pública foi proposta recentemente por ALVARENGA 1994 [16]. 

58 OLIVEIRA FILHO op.cit. 
59 ALVARENGA op.cit.p.26. O autor usa a expressão "teórico1ecnológico" para qualificar os pressupostos episte

mológicos. O objetivo de Oliveira-Filho foi demonstrar a interação entre níveis de conhecimento na pesquisa so
cial. No seu entender, a "metodologia" compreende a disciplina metateórica, cujo objetivo é buscar a fundamen
tação da teoria dos métodos e das técnicas (p.28). Nesse contexto, a palavra "tecnologia" está sendo usada como 
exercício técnico de investigação, aquilo que usualmente se conhece como "metodologia". Nesse trabalho a pa
lavra "metodologia" mantém essa última conotação mais usual, enquanto que a palavra "tecnologia" terá como 
conotação o "uso da ciência no exercício técnico" (ver item 1 na parte 2). 

60 Conf. CHAUI 1995 [99] p.209-10. Até o século XVII, usou-se, para tanto, a expressão metajisica, em vista desse 
propósito de buscar-se a essência, como algo que está além do físico. Convém lembrar que a ontologia constitui 
um campo muito profícuo na filosofia, cujas proposições vem sendo renovadas desde antigüidade até o presente 
século. A própria causalidade é um problema metafísico (ou ontológico) por excelência, estudado dessa forma 
por Aristóteles (387-322aC), Hume (1711-1776), Kant (1724-1808), assim como Husserl (1859-1938) e Heide
gger (1889-1976). Ver CHAUI op.cit.p. 208-44. 
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Figura 1.1 
Esquema de reconstução de métodos de pesquisa em ciência e o sistema de pressupos
tos (metateoria). 

Nota: 
Adaptado de Oliveira Filho, 1976 (op.cit.). A distinção pressuposta por este autor entre "realidade" e 
"objeto real" é a condição mais geral, embora não seja justificável, conforme o referencial teórico 
assumido. 
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A delimitação das questões epistemológicas exige também uma pequena revisão desse conceito. A rigor, 

a palavra grega epistéme significa ciência, conhecimento teórico das coisas e por meio de conceitos ne

cessários.61 Logo, um concepção mais ampla, não limitada a critica da ciência, seria tratar a epistemologia 

como um estudo voltado à teoria do conhecimento, aquele que se estabelece na relação entre sujeito

objeto no ato de conhecer.62 Diz respeito, portanto, aos limites da faculdade humana no conhecimento e 

aos critérios que vão condicionar a validade desse conhecimento. Subentendendo essa "teoria do conhe

cimento" como teoria do conhecimento "verdadeiro"63, foram tidos como pressupostos epistemológicos 

principalmente aquelas considerações relativas à configuração da "verdade", presente nas diferentes teo

rias de causalidade. 

Por fim, sob os pressupostos lógicos estarão sendo examinadas mais do que os aspectos de "coerência e 

adequação de linguagem", mas as categorias racionais que cada teoria assume para a apreensão da reali

dade. 

61 Conf. CHAUI 1994 [98] p.348. 
62 Conf. JUPIASSU 1992 [238]. 
63 Conf. SILVA 1986 [441]. 
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6.3 Coleta e tratamento do objeto empírico 

6.3.1 Métodos aplicados na coleta dos discursos 

O objeto empírico refere-se aos diferentes discursos sobre acidentes de trabalho e foi coleta

do na mídia impressa e em trabalho de campo específico. Para a coleta na mídia impressa, conforme a 

configuração apresentada em 5 .2, não houve um levantamento exaustivo e o critério de escolha foi a pos

sibilidade presumida daquele discurso em ampliar o campo da discussão. O discurso da mídia constituiria 

uma apropriação parcial da ciência, capaz de promover o senso comum, limitando ou ampliando a confi

guração de possibilidades no tratamento do problema. 64 

A coleta de campo foi realizada em diferentes períodos entre 1989 e 1993 em quatro empresas do ramo 

petroquímico, localizadas em diferentes cidades das regiões sul e sudeste do país. Essas empresas, como 

outras ligadas a processo contínuo de produção, são obrigadas a cessar as atividades produtivas por cerca 

de 30 dias a cada dois anos em média. Nesse tempo, conhecido como ''parada geral", são realizadas vári

as operações de manutenção, tanto corretivas como preventivas, além de modificações diversas para mo

dernização e ampliação da capacidade produtiva. Essa circunstância, obviamente, compromete o fatura

mento da empresa, cujo montante pode chegar a mais de 1 milhão de dólares diários, e implica em exten

so planejamento, grande alocação de recursos humanos e materiais e elevado comprometimento de todos 

os empregados.65 Como os serviços devem ser feitos no menor espaço de tempo possível, são contratadas 

simultaneamente várias empresas especializadas, de forma que triplica-se o número médio de trabalhado

res nos locais de trabalho. Estes, em geral, atendem à alocação desses serviços por todo o país, sendo a 

grande maioria contratada em regime temporário. Os turnos podem chegar a 13 horas de serviço, com 

uma folga a cada 15 dias. Essas condições extremas, embora pouco usuais, foram particularmente ínteres

santes à pesquisa por permitir o acompanhamento de um grande número de ocorrências de A T, nas mais 

diversas tarefas.66 

A coleta de dados não se propôs a atender estudo transversal ou descritivo dessa população sob risco. 

Estudos desse gênero em condições semelhantes têm mostrado que os A Ts decorrem em muito das neces

sidades de se poupar tempo e dos planejamentos apertados. 67 Tais aspectos, que bem caracterizam as con

seqüências do contexto acima descrito, são agravados pelo comprometimento organizacional a que sujei

ta-se essa população de uma forma geral. 68 

Os trabalhos de campo restringiram-se ao acompanhamento da coleta e análise dos vestígios de cada 

ocorrência registrada e na entrevista da vitima e de outros envolvidos. Sempre que possível, a vitima foi 

entrevistada logo após a ocorrência, embora outros contatos subsequentes tenham sido feitos com alguma 

freqüência. A entrevista deu-se em local próprio, reservado, em geral nas ínstalações médicas arranjadas 

nos canteiros de obra. As questões formuladas obedeceram um roteiro semi-estruturado, conforme tem 

sido proposto nesses casos.69 A maior parte destas, porém, prestou-se ao propósito de ambientar o entre-

64 Conf. FUSER 1997 [190]. 
65 Em regra, o planejamento de wna ''parada geral" exige 2 anos de estudo e preparo. Durante aquele curto período 

de serviços, ficam concentradas mais de 50% de todas as despesas de manutenção da unidade de produção. 
66 Detalhes das condições de campo, como organização, planejamento e envolvimento profissional foram comunica-

dos em LIEBER 1993 [277]. 
67 SALMINEN 1993 [425]. 
68 ver item 5.2 e, em particular, LIEBER 1997 [276]. 
69 Ver SINCLAIR 1990 [446]. Cópia do instrumento se encontra no anexo A 
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vistado, criando as condições necessárias de envolvimento e acolhida da sua revelação. Os registros fize

ram uso de gravador70
, quando consentido, além do caderno de campo para anotação de particularidades 

como estado emocional, contextos, vestígios, impressões pessoais e outras reflexões. 

As particularidades dos propósitos e das condições da coleta de campo estabeleceram ainda outras ques

tões metodológicas específicas que merecem ser destacadas. 

a) As questões éticas na coleta de campo 

Uma das preocupações permanentes no trabalho de campo foram aquelas de natureza ética. Basica

mente, a questão foi: Como preservar o respeito à pessoa humana e aos empreendimentos (decorren

tes sempre de contextos) no processo científico? Ou, lidando-se com interesses em conflito: Como 

não converter um trabalho científico em um mero instrumento de denúncia? Mas ao mesmo tempo: 

Como não se deixar escapar da condição de denúncia, envolvida em toda pesquisa que se propõe a 

dar voz ao oprimido? E ainda: Como evitar que essa voz se volte contra o próprio oprimido? 

Essas questões não são exclusivas à essa pesquisa. Também em outros trabalhos de campo, onde a 

condição de um indivíduo está sendo estudada, como na história oral, os problemas são semelhan

tes. 71 Os resultados na história oral, ao contrário da antropologia e da etnografia, não se referem a um 

grupo e não é possível uma "garantia de sigilo" naqueles termos. Contudo, ao contrário daquela, não 

se pode postergar a divulgação dos depoimentos do depoente enquanto vivo, nem excluir a possibili

dade de represálias. Além disso, embora os depoimentos fossem voluntários, a escolha dos depoentes 

já estava em parte feita pelo acontecimento. Sendo assim, adotou-se duas medidas nessa intenção: 

• Distanciamento no espaço e no tempo. 

• Omissão de detalhes específicos. 

Com isso, nenhum depoimento data de menos de 5 anos nem especifica detalhes como local de cole

ta. Em alguns casos, omitiu-se ou acrescentou-se pequenos detalhes com o objetivo intencional de 

confundir qualquer tentativa de identificação por parte dos envolvidos. 

b) Procedimentos na entrevista 

Os procedimentos na entrevista não se limitaram a "aplicação de um questionário". Só num pressu

posto de inquérito seria possível algo como perguntas e respostas, próprio de um interrogatório. O in

vestigado não é um mero prestador de informações. Assim, pelo contrário, o pesquisador ouviu, co

mentou e questionou. Nesse processo não houve nenhuma imparcialidade. Os questionamentos aten

deram ao referencial teórico, enquanto que os comentários à urna sincera tentativa de aproximação 

com a perspectiva do depoente. Logo, quando o rigor exigia uma retidão a ser observada, esta foi a 

eqüidade desse procedimento com quem quer que fosse. 72 

70 Ver QUEIROZ 1991 [405] tma detalhes observados nessa circunstância. 
71 Ver por exemplo ALBERTI 1990 [12] e MORAES 1994 [332]. 
72 Foi sintomático que, graças a estas interrupções e comentários, os entrevistados replicassem com freqüência: 

"Mas o que o senhor acha?" 
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Esse propósito de deixar-se tomar pelo entrevistado para captar a sua perspectiva implica na neces

sidade da sedução, da empatia, ou de um olhar acolhedor. O acolhimento exige mais do que o ou

vir, pois o acolhido toma um espaço do acolhedor. É só sob uma sensação de "invadido", nos seus 

pressupostos, nas suas crenças e nos seus sentimentos, que o entrevistador ganha uma outra pers

pectiva além da sua própria.73 

Essas circunstâncias exigiram clareza de objetivos, pois é sempre inevitável o risco das implicações 

subjetivas. Algumas estratégias têm sido sugeridas para controle dessas circunstâncias. Na história 

oral, por exemplo, o entrevistador se faz acompanhar por uma equipe, cujos integrantes vão discutir 

posteriormente os depoimentos coletados. Dessa forma, tenta-se alcançar o distanciamento necessá

rio. 74 No caso em tela, não dispondo-se de equipe, a opção foi: 

• Acolhimento de múltiplas perspectivas. 

• Distanciamento no tempo. 

Embora o referencial teórico contribuísse com sua força critica para o distanciamento também de 

qualquer perspectiva acolhida, o processo de acolhimento não deixou de por em questão o próprio 

referencial, graças a um contexto de pesquisa que tomou como princípio a: 

" ... mútua metamorfose do espírito para quebrar os dogmatismos e o realismo das 

idéias. do saber fechado e acabado. 75 

6.3.2 Tratamento dos discursos e formulação de narrativas 

O material coletado em campo, pela sua forma, exigiu tratamento. As coletas de campo, em parti

cular, compunham-se de longos diálogos, trocas de idéias e conversas às vezes lentas e densas. As res

postas seriam melhor caracterizadas como reflexões, ao invés de reflexos às questões colocadas. Como 

resultado, as entrevistas duravam em média 1,5 hora, chegando, em alguns casos, a quase o dobro desse 

tempo. Tal condição geral, punha em risco o entendimento e deixava claro, desde os estudos piloto, a 

necessidade de um trabalho posterior de apuro, convertendo o material recolhido em narrativas. A con

fecção dessas narrativas, formando os anexos, exigiu a sua conceituação prévia, bem como dos procedi

mentos usados para a conversão dos relatos. 

Os anexos são, portanto, construções. Eles não tem pretensão de uma verdade em relação ao aconteci

mento, mas também não decorrem da ficção ou da fantasia. Em relação à "verdade", os anexos a aspiram, 

73 Detalhes dessa estratégia de aproximação com a alteridade, aplicada no discurso operário, estão descritos em 
LIEBER 1995 [278]. 

74 Ver ALBERTI op.cit. 
7~ A expressão é de BachelarcL conf. DAGOGNET [ 127] p.28, ao referir-se ao contexto do ensino e às relações entre 

professor e aluno. 
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ao se aterem aos diferentes relatos, por vezes contraditórios, e ao excluírem a pretensão de clareza em 

relação ao acontecimento. Isto porque, os anexos não pretendem informar, mas sim perturbar. Conforme 

a sua forma de aspirar à verdade, os anexos não devem proporcionar certeza, mas pelo contrário, o seu 

objetivo é não deixar que a dúvida se perca e que o seu arranjo seja, necessariamente, inconcluso. 

Essa forma lingüística de apresentação do acontecimento, onde não cabem explicações mas sim entendi

mento~, é a narrativa. 

a) Natureza particular da narrativa76 

A natureza do discurso na narrativa foi examinada por W. Benjamin. 77 Para este, narrar assemelha-se 

à história oral, pois é "intercambiar experiências". Tal como aquela, a narrativa encerra dentro de si 

uma sabedoria ligada a um vivido, constituindo "o lado épico da verdade." Conservando uma condi

ção inconclusa, a narrativa guarda uma dimensão utilitária, ao prestar-se ao "aconselhamento". O 

"conselho" é próprio como sugestão de continuidade ao que está sendo narrado, diante da questão: 

"E o que aconteceu depois?" No entender de Benjamin, a narração desperta para outras dimensões 

além do narrado. Tal como um provérbio, o ideograma da narrativa, o "conselho" se aplica "não para 

um caso mas para muitos". 

A narrativa se opõe à informação, cujo propósito está preso ao dado e não à possibilidade épica. A 

informação aspira verificação imediata, dentro dela mesma, ela deve ser "compreensível em si e para 

si". Isso não lhe dá, necessariamente, mais exatidão, mas dá à informação a sua principal caracteristi

ca que é a plausibilidade. Essa condição é incompatível com a narrativa. Pela plausibilidade, os fatos 

chegam explicados, sem lugar para o surpreendente. Assim, a informação só tem valor enquanto 

nova, pois "vive o momento e se entrega a ele". A narrativa, pelo contrário, sem se entregar ao mo

mento, conserva forças que podem ser desencadeadas muito tempo depois. 

Como se procede para a narração? O narrador é um sujeito preso à experiência em todas as dimen

sões. O que ele conta, é aquilo que é retirado da experiência, dele próprio ou de algum outro narra

dor. Seu propósito é "incorporar as coisas narradas à experiência do ouvinte" e, para tanto, ele evita 

explicações ou a imposição de contexto psicológico e se atém ao fundo, que o liberta do "ônus da ex

plicação verificável"78
. O seu leitor fica "livre para interpretar como quiser". Essa é a amplitude que 

o episódio ganha pela narração, algo que a informação não proporciona. O estilo sóbrio e conciso, 

não tenciona transmitir "o puro em si da coisa amarrada", como uma informação ou relatório, mas 

sim proporcionar assimilação à própria experiência do leitor ou ouvinte. 

A narrativa é um processo "artesanal", onde a matéria prima são as experiências do narrador e a dos 

outros, e o produto acabado é "sólido , útil e único". Tal como o artesanato, o resultado pode conter a 

matéria, externa ao artesão, mas também contém uma parte dele. A narração tem a marca do narra

dor, enquanto algo vivido ou relatado por ele, e "seus vestígios estão presentes na coisa narrada". 

76 A exposição a seguir tem por base a obra de BENJAMIN 1940 [48]. 
77 BENJAMIN op.cit. 
78 Essa colocação de Benjamin lembra a reversão "gestáltica". O significado daquilo que se apresenta não decorre de 

uma ex,licação, mas do "fundo" em que é colocado. 
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b) Procedimentos observados para conversão de relatos em narrativas 

O relato, por princípio, não é uma peça de estudo descritivo, nem é um "testemunho de verdade" a 

ser verificado. O relato é o resultado de um espaço aberto à fala. O seu produto, o discurso, não foi 

objeto de análise sob um ritual semântico, tradutor de símbolos e significados ou de relações de sen

tido, mas sim por um deixar-se "colher e afetar", por um deixar-se conduzir pela fala do outro "em 

diversas e nada previsíveis direções". 79 Ao convertê-lo em narrativa, o propósito foi destacar a sua 

condição única, embora exemplar. 

O primeiro cuidado tomado na conversão dos relatos em narrativas foi evitar qualquer busca de pa

drão, desvio, ou regra relativa ao acontecimento. Tal como vem senso recomendado nos procedi

mentos psicoanalíticos, o pressuposto em relação ao sujeito que relata é o respeito à história indivi

dual, à sua visão de realidade e à forma como ele escolhe viver a sua vida. 80 O papel da linguagem, 

ao se tratar em profundidade aquilo que foi dito, não é a sua redução à uma "essência" plausível, mas 

~a ~tÇ)\\\Ç)~Ç) Ó.Ç) ó.\.a\Ç)~Ç) CÇ)\\\ Ç) a~atmte. "ó.e.~a\\n.Ç)", CÇ)\\\Ç) (\\l\.~ tÇ)\l<:.a\l\\.8\ ~ ~a\avta~ ó.ita~ n.ãÇ) ~e. 
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um encadeamento semântico, expresso por uma prática discursiva.82 E ainda, se a escolha e a coloca

ção de detalhes obedeceu ao referencial teórico, na sua natureza critica, a "contextualização" dos 

mesmos foi guiada pelo empírico para promover sentido ao discurso, e não o inverso. 83 

Assim sendo, nas tarefas de transcrição (copy-desk) não se buscou dar uma linearidade que não 

existe, para excluir o sem sentido. Pelo contrário, buscou-se o resgate do insólito, do paradoxal ou do 

absurdo, por vezes estúpido, que o acontecimento foi capaz de configurar. Com um relato por princí

pio mantido lacunar e inconcluso, tentou-se, por um lado, preservar a ambigüidade e, por outro, 

evitar a configuração fantástica, aquela do predomínio da clareza e da identidade absoluta. Só na 

condição fantástica os depoimentos poderiam ser iguais uns aos outros84
, pois cada relato decorre de 

um sujeito dotado de uma experiência histórica. 85 O próprio fato da rememoração e da fala já cons

titui uma experiência transformadora. Ao se preservar a ambigüidade daquilo que é dito do passado, 

preserva-se a possibilidade de várias inferências causais, conforme as diferentes perspectivas. 

79 Essa proposta de tratamento do discurso, próprio da concepção fenomenológica, é desenvolvida por L.C. Figuei
redo. Para exemplo das suas implicações na saúde do trabalhador, ver LIEBER 1995 [278]. 

80 Ver BRANCE 1992 [66] e em especial LANE & SCHNEIDER 1990 [265). 
81 Esse seria para FOUCAULT 1972 b [169] p.338, o verdadeiro p~pel da psicanálise e não a sistemática redução ao 

sexo. à inf"ancia, remetendo o atual às origens. 
82 Exemplo dessa linha de análise, ou "desconstrução" de discurso, é SPINKS & GIMENES 1994 [454]. 
83 Recomendação nesse sentido tem sido feita para as investigações de saúde pública em comunidades. A proposta é 

plrtir-se do nível pragmático para o nível semântico, onde os "comportamentos concretos dos indivíduos servem 
de ponto de partida para um estudo que tenta identificar as lógicas conceituais subjacentes a esses comporta
mentos e os diferentes fatores que intervêm na concretização dessas lógicas em situações particulares." Conf. 
UCHOA & VIDAL 1994 [479]. 

84 Tal como quis Ortega-Gasset para a condição exata na apreensão da realidade. 
85 O p~ssado e o futuro nunca são os mesmos. Cada vez que se rememora o p1ssado, se faz a plrtir do presente. 

Como este nunca é o mesmo, a recordação é sempre diversa. Ver CHAUI 1995 [99] p.243. 
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PARTE 11 

PERSPECTIVAS DE CAUSALIDADE 

'~o homem cientifico, em suas caminhadas humildes e 

difíceis, aparecem estas miragens maravilhosas que 

chamamos sistemas filosóficos." 

F. Nietzsche, "No deserto da ciência"1 
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1. PERSPECTIVA TECNOLÓGICA 

1.1 INTRODUÇÃO 

A exposição do tema está dividida em 3 partes além da discussão. Na parte introdutória, se faz uma 

breve revisão histórica do trabalho industrial para melhor situar o AT como um problema tecnológico. Os 

dois item seguintes abordam as diferentes teorias e métodos para a investigação da causalidade do A T a 

partir dos dois enfoques principais: "monocausalidade" e "pluricausalidade". 

Antes de se iniciar a exposição e análise das diferentes formas de se atribuir causalidade conforme uma 

perspectiva tecnológica, convém deixar claro o que se entende por perspectiva tecnológica. 

1.1.1 Natureza da perspectiva técnica e tecnológica 

Ao contrário do prevalente no senso comum, não se pode confundir a abordagem, o discurso ou a 

atitude técnica que se tem diante de um problema com as respectivas abordagens, discursos e atitudes cien

tificas possíveis. A rigor, existe uma grande diferença entre o lidar técnico com o mundo e o lidar cientifi

co, sem que haja com isso nenhuma prerrogativa de uma forma sobre a outra. Trata-se apenas de distintas 

considerações (ou, perspectivas) que se pode ter nas relações com a natureza. São em geral os propósitos, 

previamente definidos, que estabelecem a preferência desta ou daquela forma. Por exemplo, para um digi

tador, em seu lidar técnico com o computador, pouco importa a teoria de sistemas cibernéticos ou as pro

priedades semicondutoras do silício quimicamente contaminado, ambas necessárias ao funcionamento da 

máquina que alcança os seus propósitos. Da mesma forma, o escultor que posicionao cinzel em dado ân

gulo, o faz conforme uma técnica e não porque a clivagem decorre do aumento da tensão intercristalina. 

Ou seja, no lidar técnico, pode haver realizações com o uso (implícito) de preceitos científicos sem ser ne

cessário o domínio ou o questionamento das teorias científicas que lhes dão suporte. Muito embora a ciên

cia faça uso do lidar técnico para novas descobertas e o lidar técnico faça uso da ciência, as perspectivas 

em cada campo são assim completamente distintas. 2 

Outra distinção importante é o fato da técnica tratar-se de um conhecimento empírico. Graças à observa

ção, fica possível se estabelecer um conjunto de procedimentos para agir sobre as coisas. A tecnologia, por 

sua vez, é um saber teórico que se aplica praticamente. 3 Ou seja, a perspectiva tecnológica pressupõe o 

fazer uso de um saber cientifico, expresso por teorias, em conformidade com uma postura técnica, voltada 

para receitas e práticas no agir. Sob a perspectiva tecnológica, o sujeito age sobre o problema conforme 

práticas (a técnica), fazendo uso explícito de teorias científicas concebidas a priori, sem necessariamente 

questioná-las na condução do seu agir. Ao contrário da abordagem científica e em semelhança à abordagem 

1 NIETZSCHE, 1879 Miscelânia de opiniões e sentenças, #31, apud. SAUTET & BOUSSIGNAC 1986 [430]. 
p.91. 

2 CHAUI 1995 [99] p.255 destaca que essa interdependência tem sido a característica desde os tempos modernos e 
decorre dos pressupostos da razão instrumental. A ciência passa a depender da técnica, ou mais corretamente, da 
tecnologia, e esta da ciência, porque o propósito da ciência deixou de estar preso à contemplação da verdade para 
voltar-se sobretudo à dominação da natureza. 

3 ibid 
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técnica, a abordagem tecnológica não exige a interrogação científica ou o questionamento teórico daquilo 

que se procede. Nela, o conhecimento científico é usado tecnicamente, como uma prática. 

A concepção de um saber técnico na cultura ocidental remonta os gregos pré-socráticos e é interessante 

para o presente objeto de estudo: a investigação da causalidade na perspectiva tecnológica. Já para Anaxá

goras, que viveu na última metade do milênio anterior à era cristã em Atenas, a téchne4 seria um dos recur

sos para o discernimento da verdade, suprindo a insuficiência dos sentidos e fazendo aparecer a visão do 

invisível.~ Ou seja, já nessa época, o verdadeiro era o invisível e a técnica prestava-se à revelação desse 

invisível, como hoje presta-se à revelação da "causa" de um AT. Muito embora o significado da técnica 

revele-se pela expressão da obra (em distinção à natureza), materializando o antes inexistente, são os seus 

preceitos que a caracterizam como atividade. Para o grego antigo, a téchne constituía uma atividade regu

lada que impunha ordem ao desordenado6
, sua essência era o afastamento do acaso7

• 

Urna abordagem tecnológica inclui, portanto, tanto pressupostos do saber científico como do saber técnico, 

sem necessariamente se restringir a um ou outro. Do saber científico provém a teoria sob condições especi

ais, ou seja, teoria científica. caracterizada previamente por uma formulação hipotética que pode ou não 

ser sucedida por comprovação empírica. 8 Do saber técnico provém o seu propósito prático, ou seja, a ação 

humana voltada à produção daquilo que não existe na natureza, pressupondo um ordenamento e a exclusão 

de acasos. 

A perspectiva tecnológica corresponderia a uma abordagem ordenadora, que cria algo antes inexistente na 

natureza, guiando-se por uma teoria científica. 

1.1.2 Emergência e formação da perspectiva tecnológica na investigação da causa do AT 

a) Delimitações e questões básicas 

Urna perspectiva tecnológica na investigação de causas do AT, como visto, exige a preexistência 

de uma teoria científica a respeito e o seu uso nesse propósito prático. Tal condição limita o campo investi

gativo, muito embora a investigação da causalidade do A T possa ser colocada como objeto nas épocas 

mais remotas.9 O fato do AT ter sido relatado como um evento comum entre os escravos aprisionados nas 

minas de ouro egípcias ou ter sido alvo de atenção de Ramazzini ou Agricola10 na Idade Média não implica 

que estes percebessem uma necessidade de conjecturar causalidade sob o ponto de vista tecnológico, ainda 

que pudessem fazer uso da limitada condição de ciência da época. Para se dispor de uma perspectiva tec

nológica não basta a sua teoria científica, mas são necessárias sobretudo razões, não só para essa teoria em 

4 A expressão grega téchne vai dar origem a palavra técnica, cujo significado foi originalmente mais amplo que a 
compreensão atual. Para o grego antigo, a téchne compreendia tanto a finalidade prática (ou técnica) como a fi
nalidade desinteressada (ou artistica). Arte e técnica detinham o mesmo significado, pois a palavra latina ars é 
tradução do grego téchne.CHAUI 1994[98] .p. 106. 

5 O fragmento de Anaxágoras é devido a Sexto Empírico, conf. CHAUI 1994[98] p.97. 
6 CHAUI 1994[98] p.207. 
7 ibid. p.ll6. 
8 A natureza da perspectiva não-científica e cientifica será detalhada no próximo capítulo. 
9 A investigação dessas possibilidades será examinada no capítulo "Perspectiva não-cientifica" a seguir. 
10 AGRICOLA 1556 [11]. 
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si como também para a sua própria aplicação. A questão passa a ser, portanto, a partir de quando o AT 

deixou de ser um acidente da vida, como outro qualquer, para ser um ''AT"?11 Se o AT decorre do tra

balho, é razoável supor que aquele sempre fez parte da existência humana tal como este, mas quando e por 

que o AT passa a merecer uma teoria especifica de causalidade, capaz de possibilitar uma abordagem 

tecnológica para a sua investigação? 

Pode-se pressupor que o AT, enquanto acontecimento do trabalho, foi de início objeto de perspectiva pu

ramente técnica, guiada por teorias empíricas ou mesmo não-científicas. 12 Nessa condição, sua causalidade 

deveria estar sendo buscada na "imperfeição" ou na "desordem" que só ao exercício virtuoso dos procedi

mentos caberia evitar. Sendo a "virtude" e a "perfeição" processos infindáveis, mesmo os "mestres" estari

am sujeitos ao A T. Não é sem razão, portanto, que já no período clássico o trabalho se organizasse em 

diferentes corporações de oficio na Roma antiga, voltadas ao apoio assistencial. Tantos os trabalhadores 

agrícolas como urbanos, livres ou escravos, podiam se agregar em associações baseadas no mutualismo e 

detentoras de recursos próprios. 13 A organização das guildas ou hansas, associações medievais que mais 

tarde seriam regulamentadas em corporações de oficio, contavam com tradições greco-romanas remotas ao 

primeiro século da era cristã. 14 E se por um lado as corporações de oficio vieram a determinar uma forma 

de exploração do trabalho, elas também reproduziam o contexto medieval da responsabilidade, não só 

graças às relações de subordinação estabelecidas (mestres, oficiais e aprendizes), como também pelos es

tatutos internos. 

Sendo assim, pode-se pressupor que até o advento do trabalho organizado sob os princípios inteiramente 

novos, como a maquinofatura em larga escala, uma perspectiva tecnológica da causalidade do A T teria 

pouco espaço em relação às perspectivas técnicas de causalidade (imperfeição ou imperícia como causa). 

Ou seja, sob esse ponto de vista "técnico", a causalidade do AT seria irrelevante diante da condição inatin

gível do trabalho perfeito. Por outro lado, as relações de responsabilidade e de exploração do trabalho po

diam colocar a causalidade técnica do A T sob a esfera jurídica, sugerindo outras possibilidades de abor

dagem técnica. 

b) Ciência, técnica e transformação social 

Retomando a questão central já colocada acima, é sugestiva a interpretação do papel da técnica e da 

ciência no desenvolvimento social sob o enfoque da racionalidade voltada aos fins, que Marcuse e Haber

mas, posteriormente, elaboram a partir da conceituação de M. Weber. 15 A análise de Habermas sugere que 

a emergência da perspectiva tecnológica se deu num contexto traumático, só superado a partir do final do 

século XIX. 16 Habermas nota que, ainda que intensamente desejadas pelo modo capitalista de produção, a 

introdução de inovações tecnológicas e organizacionais dependeram da ruptura da "sociedade tradicio-

11 É curioso notar que primeiro trabalho de estatística vital que se tem registro, datado de 1603 na Inglaterra, re
gistrava o AT como principal causa das mortes violentas, sem que isso constituísse uma preocupação específica. 
Conf BERNSTEIN 1996 [53] p.80. 

12 Ver próximo capítulo. 
13 Conf OLIVEIRA 1987 [367) p.40. A corporação de oficio mais remota foi, evidentemente, a família. 
14 OLIVEIRA op.cit.p. 62. 
15 A obra de H. Marcuse foi One dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society, publica

do em nossa língua como ''A ideologia da sociedade industrial", MARCUSE 1967{294]. 
16 HABERMAS 1968 a {206] p.45-92. 
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na/'' 17
, cuja racionalidade voltava-se essencialmente à manutenção da "eficácia legitimadora da tradição 

cultural". Nesse sistema, prevaleciam as imagens míticas, religiosas e metafisicas, onde o espaço para a 

causalidade restringia-se ao destino. Com o advento do capitalismo e a promessa de equivalência pelas 

trocas, conforme a noção burguesa, introduziu-se o "princípio de reciprocidade", permítindo legitimar-se 

uma dominação vinda "de baixo", contrapondo-se à legitimidade da dominação vinda "de cima", como 

prescrito na tradição cultural. 18 É nesse contexto de busca de legitimidade que a ciência passa a ser empre

gada em todas as esferas, prestando-se como instrumento critico às interpretações tradicionais e possibili

tando a legitimação de uma nova ordem de poder. 

Mas a cientificação da técnica só passa a acelerar-se quando se percebe o seu papel retroalimentador na 

formação do capital, proporcionado grandes lucros graças às inovações tecnológicas introduzidas. Tal só 

poderia ter sido possível com o advento prévio da ciência moderna, pois o saber gerado por esta é, "pela 

sua forma (e não pela sua intenção subjetiva)", um saber tecnicamente utiliz.ável. 19 

Em suma, a perspectiva tecnológica não é um enfoque que decorre de uma "evolução automática", ou do 

progresso dos conhecimentos da ciência e da técnica em convergência. A perspectiva tecnológica surge no 

final do século XIX como decorrente de uma necessidade de um poder emergente, de um poder que resiste a 

outro poder (sustentado pela tradição), que busca sua legitimação e que, para tanto, faz uso dessa relação 

em todas as esferas de ação humana. Não é sem razão, portanto, que a obra de F. Taylor, marco histórico 

no cientificismo no trabalho, vai ser publicada em 191120
• É dessa perspectiva tecnológica do trabalho 

que poderá surgir enfim uma perspectiva tecnológica na investigação da causalidade do A T. A "causa" não 

poderá mais restringir-se ao "destino", mas deverá ser buscada conforme o prescrito por uma teoria cientí

fica. A validade das inferências decorre exatamente da sua contraposição à tradição e da sua convergência 

com a nova "ideologia" dominante. 

c) Organização científica do trabalho e a disciplina 

Dentro desse contexto econômico de macro-interesses, a perspectiva tecnológica do trabalho e, em par

ticular, a da investigação de causalidade de AT, deparou-se também com um contexto de "micro

interesses". Tal contexto, dado pelas condições impostas pelo novo processo produtivo e já então consoli

dado (fábrica), nunca foi plenamente aceito. Convém lembrar que a resistência operária ao trabalho organi

zado já havia sido prevista bem antes da revolução industrial e a forma de superá-Ia, proposta pelo escocês 

Adam Smith, foi um dos contribuintes para a sua expressão. Reconhecendo os maleficios à saúde pelo 

excessos de trabalho, citando inclusive Ramazzini, A. Smith colocava que estes poderiam advir da alta 

remuneração. Segundo ele, esta mesma poderia também reduzir a "laboriosidade" do trabalhador, o qual 

deixaria de trabalhar se obtivesse facilmente o suficiente para seu sustento. 21 Embora esse fosse o problema 

17 Tal expressão refere-se, conf. HABERMAS op.cit.p. 62, à "circunstância de que o marco institucional repousa 
sobre o fundamento legitimatório inquestionado contido nas interpretações míticas, religiosas ou metafísicas 
da realidade no seu conjunto - tanto do cosmos como da sociedade." 

18 HABERMAS op.cit.p. 63-4. A promessa de "equivalência nas trocas" abre as perspectivas de troca para quem 
não dispõe de mercadorias mas apenas a sua força de trabalho, sob o pressuposto que há justiça na equivalência 
dessas trocas. 

19 HABERMAS op.cit.p. 67. A ciência moderna, aqui referida, é a ciência que desponta a partir de Galileu, capaz 
de conceber instrumentos a partir de concepções teóricas. 

20 FW Taylor The principies ofscientific managment. N.York, Harper & Row, 1911. 
21 SMITH 1776, cap. 8 do livro I, [451] p.l31. Embora A Smith não propusesse explicitamente baixos salários 

para manter a mão de obra dependente do trabalho, tal não deixou de acontecer. Convém lembrar que a tradição 
de trabalho até então era da sazonalidade rural. Na idade média raramente se trabalhava mais da metade dos di-
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central do sistema fábrica, o foco não estava nas longas jornadas de trabalho exigidas pela miséria dos 

salários. Já no sistema de manufatura inglesa, doméstica, ou organizada pelo artesão contratante, as jorna

das poderiam ir de sol a sol, durando mesmo 16 ou 20 horas. 22 Mas ao contrário da maquinofatura, na 

manufatura, o artesão, senhor do seu tempo, detinha uma concepção rígida da sua condição social, impon

do a si mesmo o tempo do lazer ou a "vida decente". 23 Mas a maquinofatura inglesa, a princípio obrigada à 

conquista e atração da mão de obra aos centros fabris ricos em energia hidráulica, se viu livre de compro

missos com as possibilidades da máquina a vapor. Com a transferência das fábricas para os locais de mão 

de obra abundante e com as possibilidades da luz a gás, não só deixou de haver "sazonalidade" na produ

ção, como também pôs a termo as relações paternalistas. Até a metade do século XIX, embora não houves

se uma classe proletária propriamente, já se registrava ATs principalmente entre crianças, as quais podiam 

ser livremente buscadas em orfanatos. Tal situação denota não o AT como um problema, mas sim as pre

mentes necessidades de amortização pelo uso intensivo dos meios de produção. Essas necessidades, dentro 

do novo contexto de relações de trabalho, configuraram uma imposição de horários, ritmos e formas de 

trabalho até então inusitadas, fazendo emergir a questão que dominará o cenário fabril daí para frente: a 

necessidade de disciplina. 24 

d) Trabalho e cientificismo do trabalho nos EUA 

A partir da segunda metade do século XIX, a convergência do crescimento industrial transfere-se da 

Europa para os EUA, fazendo com que antes do final daquele século este país tome-se a primeira economia 

mundial. 25 É sugestivo, por exemplo, que as efemérides recentes ligadas ao trabalho decorram de aconteci

mentos naquele país. A relevância do problema da legitimação da disciplina pode ser avaliada quando se 

lembra que o dia 8 de março (dia internacional da mulher) comemora-se o episódio da morte de 129 mulhe

res queimadas em Nova Iorque em 1857, vítimas de incêndio intencional para desalojá-las da fábrica que 

haviam invadido em um movimento grevista. Mesmo o consagrado 1 de maio, quando em 1886 entre os 

grevistas em Chicago não só houve vítimas fatais de disparos dos policiais, mas também 4 condenados à 

forca, mostra bem até que ponto havia chegado as necessidades da disciplina e da não-contestação.26 

No início desse século, enquanto a Europa já contava com algumas regulamentações sociais nas relações de 

trabalho, os EUA insistiam no enfoque liberal do contratualismo. Na Inglaterra em 1880 se promulgava a 

primeira lei de responsabilização do empregador, possibilitando processo judicial para cobrança de danos 

relativos ao trabalhador falecido em acidente. Na Alemanha, em 1885, surge a primeira lei para compensa-

as do ano. Na França, antes da revolução, havia 141 dias oficiais de não trabalho por ano, além dos domingos, 
conf ARENDT 1958 [19] p145. A crescente ocupação do homem com o trabalho ao longo da história também é 
objeto de análise em RUERUP 1993 [422]. 

22 HUBERMAN 1959 [229] p.l89. 
23 ARRUDA 1988 [24] p.30 
24 Nesse particular, ver HUBERMAN op.cit.p.l89. Os problemas da passagem da manufatura para a maquinofatu

ra estão sumariados em ARRUDA op.cit. e DEANE 1965 [130). Conf. MANTOUX 1927 [293) p.417, a disci
plina passou a ser um sério problema a partir do início século XIX e era um típico problema da organização fa
bril. O trabalho organizado no domicílio ou em pequenas oficinas, embora intensivo, permitia a interrupção a 
qualquer hora. Essa tradição tomou-se incompatível e a sua superação encontrou resistência sistemática nas fá
bricas inglesas. Relatório dessa situação, apresentado em 1806, denunciava os fiandeiros que passavam 2 a 3 di-
as alcoolizados. O argumento para contratação de mulheres e crianças nas fábricas inglesas justificava-se não 
apenas em termos de custo, mas sobretudo pela doei/idade destas em relação às imposições disciplinares. 

25 FERREIRA 1995 [162] p.18. 
26 É sugestivo o fato dessa data ter estado sem significado no calendário americano até a década de 70, quando 

então passou a ser o "dia da solidariedade". Mesmo assim, o "dia do trabalho" continuou sendo a primeira se
gunda-feira de setembro. A data também não corresponde ao "dia do trabalho" no Reino Unído, Japão, Espanha 
e Nova Zelândia. 
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ção de enfermidades relativas ao trabalho. Embora não prevendo AT, o sistema de compensação inova ao 

excluir a necessidade de prova de culpa.27 Mas nos EUA, em 1907, enquanto 500.000 trabalhadores havi

am perdido a vida ou ficado incapacitados no trabalho, as vitimas, ou seus dependentes, ainda eram obri

gadas a recorrer à justiça para processar o empregador e estabelecer a culpa deste por prova testemunhal. 28 

A ideologia produtivista, que marca a tradição americana, impunha uma visão de sociedade dividida entre 

produtores de riqueza e parasitas. Os sindicatos eram considerados lugar de "fracassados", necessariamente 

sujeitos subversivos que não aceitavam o modo de vida norte-americano. O país dos "sonhos e da liberda

de" estaria garantindo o "triunfo" para todo aquele que trabalhasse duro. Em conformidade com a ética 

protestante, a sobriedade, o trabalho, a poupança seriam a garantia de vitória no mundo dos negócios, qua

lidades próprias de todo homem bem sucedido. Estes vão encontrar no darwinismo, assim como nas suas 

transposições ao campo social por Spencer, a legitimação das desigualdades então reinantes e a explicação 

dos infortúnios pela decadência moral. Riqueza e miséria decorriam das condições hereditárias de inteligên

cia e moral dos homens. 29 Discurso moralista à parte, o ideal da disciplina não dispensou as medidas de 

efetividade. Das baionetas da Guarda Nacional, que mataram 20 ferroviários em greve nos anos de 1870 30
, 

ao cronômetro de Taylor em 1911, os trabalhadores americanos continuavam morrendo na taxa de um por 

hora nas fábricas dos EUA31
, uma condição então compatível com a grande disponibilidade de mão de 

obra, fruto do afluxo de imigrantes e do novo perfil de demanda por trabalhadores não-especializados. Com 

Ford, e a sua ideologia de consumo, o cronômetro recebeu o reforço da vigilância, institucionalizada nas 

vilas operárias e nas cooperativas de consumo, inaugurando o proibicionismo. 32 As justificativas para tal 

nível de intervenção não poderiam mais estar calcadas na pura e simples moral ascética, próprias à tradi

ção, mas exigiam a racionalidade científica. E esta mesma racionalidade vai mostrar que o trabalhador 

disciplinado e inserido no contexto produtivo, possível vitima de AT, podia representar também um con

sumidor em potencial. 

e) Psicologia industrial nos EUA e a introjeção da disciplina 

Em 1910, diante do crescente movimento em prol de responsabilização patronal, institucionaliza-se nos 

EUA o sistema de compensação. Contribuições fixas substituem a responsabilidade do empregador em 

casos de A T. Quase simultaneamente, é criado o "Conselho Nacional de Segurança" (NSC), entidade de 

27 RAMIREZ-CA V ASSA 1986 [ 407] p.23. Levantamento mais exaustivo das leis de proteção ao trabalho relativas 
ao tema pode ser encontrado no manual reeditado pela OIT em 1984a [362] p.21-27. Embora as primeiras leis 
relativas à inspeção e proteção de máquinas já tivessem sido promulgadas, respectivamente, em 1802 e 1844 na 
Inglaterra, os inspetores nomeados eram clérigos e magistrados, denotando um enfoque "técnico" e não tecnoló
gico. Foi com a recomendação da qualificação médica para os inspetores em 1845 pelo governo prussiano que 
esta perspectiva se inicia. As primeiras leis locais para prevenção de AT surgem em 1869 nas federações do 
norte da Alemanha e em 1884, uma lei especifica promulgada pela Prússia tem validade para toda a Alemanha. 

28 FERREIRA op.cit.p. 27-8. Até 1908, quando leis estaduais específicas foram introduzidas nos EUA, raramente o 
acidentado ganhava uma causa. Numa perspectiva contratualista, os argumentos mais freqüentes eram (a) o aci
dente foi descuido da própria vítima; (b) a vítima assumiu o risco do trabalho para si ao tomá-lo; (c) o compa
nheiro de trabalho foi o causador do acidente, conf. BERMAN 1978 [52]. Embora houvesse já desde de 1877 
leis estaduais nos EUA especificando medidas técnicas na proteção de máquinas, ou mesmo de inspetores desde 
1867, como em Massachusetts, não havia até então leis especificando a responsabilidade, conf. OIT op.cit.p. 21-
7. 

29 FERREIRA op.cit.p. 24-37. É de Carnegie, magnata da indústria do aço a expressão "Gospel of Wealth", ou 
"evangelho da riqueza", sintetizando essa incorporação do individualismo clássico à ética protestante (p.24). 

30 FERREIRA op.cit.p. 34. 
31 FERREIRA op.cit.p. 30. 
32Na ideologia fordista, a disciplina se estende além do trabalho para alcançar a vida privada. Ford proibiu o fumo 

nas fábricas e vigiava a moral operária exigindo a fidelidade conjugal e a parcimônia de gastos, conf. FERREI
RA, op.cit.p. 38-46. 
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caráter privado, congregando diversos setores sociais (mas não os sindicatos), que vai propor medidas de 

prevenção de AT e será praticamente a única a ditar regras nos 50 anos seguintes. A tradicional perspecti

va tecnológica formalizada por Dollfus em 1889, quando ele apresentou um "álbum" de medidas técnicas 

de proteção de máquinas na exposição internacional de Paris33
, vai ser substituída pela nova perspectiva 

tecnológica que se inaugura. Coerentemente, o NSC vai buscar na psicologia os argumentos de explicação 

e intervenção na causalidade do A T. 34 

A psicologia industrial ou organizacional vai prestar-se à "organização científica do trabalho". Desde os 

pioneiros como Munsterberg em 1913 ou do estudo clássico de Mayo no final da década de 20 na fábrica 

da "Chicago Western Eletric", seu objetivo declarado é o aumento da eficiência, produtividade e rentabili

dade do trabalho. Seu paradigma é o sujeito e a sua subjetividade. Se o trabalhador tem problemas no tra

balho, "ele deve mudar algo em si próprio" e não nas suas condições de trabalho. Suas premissas foram (e 

ainda continuam sendo na maioria das práticas) calcadas em pressupostos do tipo: "a indústria é um em

preendimento livre de conflito de classes" e que a ''psicologia industrial/organizacional é ciência e como 

ciência é inerentemente boa para a sociedade". Como resultado do primeiro, os conflitos são personaliza

dos. Os empregados da empresa são convencidos que os seus problemas ou insatisfações resultam de "ina

dequações da sua personalidade." A segundo pressuposto promoveu a doutrina tecnocrática, onde os pro

blemas humanos são convertidos em problemas técnicos (ou tecnológicos). A iniquidade, a discriminação e 

o poder não decorrem da ordem injusta, mas sim da falta de "progresso cientifico". 3~ 

Apesar dessas iniciativas (ou devido a elas) os problemas ligados aos AT continuaram até a crise deflagra

da nos fins dos anos 60 e início da década seguinte. Para tanto, contribuíram vários fatores. O sistema de 

compensação, criado a partir de 1911 e assumindo caráter privado, dominou o cenário institucional. O 

seguro envolvia baixas contribuições das empresas, em média 1% de seus custos. Embora dispendioso em 

sua operação, chegando mesmo a custar mais de 50% dos prêmios, as empresas haviam dobrado o patri

mônio entre os anos 60 e 70.36 Entre 1925 e 1970 os custos em relação ao Pffi americano haviam crescido 

de 0,25 para 0,56%, mas para as empresas o crescimento foi de 1,19 para 1,24%. Para todas as empresas, 

seguradoras ou não, o sistema mantinha vantagem graças às baixas pensões pagas aos acidentados. 37 As 

reivindicações judiciais por maiores indenizações foram contidas por novas interpretações de causalidade 

calcadas na velha doutrina juridica inglesa. Na década de 60, retoma-se o argumento do "risco pressupos

to" quando as cortes judiciais de compensação vão excluindo o direito de indenização nos casos em que 

"uma tensão normal no trabalho" é pressuposta. Ou ainda, argumenta-se pela "negligência contribuinte" 

restabelecida pelo acusação de "má conduta voluntária e intencional".38 Prevalece o argumento das segu

radoras que a ''facilitação de cobrança de indenizações dificultaria a manutenção das pessoas no traba

lho e a disciplina nas fábricas." 39 As empresas, por sua vez, resistiam às inspeções dessas seguradoras 

alegando seus direitos e os conflitos decorrentes da condição privada.40 Os sindicatos, que até 1930 com

punham-se sob a AFL (American Federation of Labor), estavam divididos. Esta central, de tradição libe

ral e contratualista, foi formada principalmente para proteger o trabalhador da desqualificação. Organizao-

33 OIT op.cit.p. 25. A pretensão de Dollfus, ao promover o intercâmbio entre as indústrias têxteis de Mulhouse 
(Inglaterra) das medidas técnicas de proteção de máquinas que ele havia coletado e sistematizado, pode ser con
siderada o primeiro marco na perspectiva tecnológica da causalidade do AT. 

34 BERMAN 1978 [52] p.39. 
35 PRILLELTENSKY 1994 [404) p.l31-49. 
36 BERMAN op.cit.p. 79-80. 
37 Houve casos em que a pensão por morte não ultrapassava 4 salários anuais médios, conf. BERMAN op.cit.p. 77. 
38 BERMAN op.cit.p. 83. 
39 BERMAN op.cit.p. 84. 
40 BERMAN op.cit.p. 74. 
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do-se por profissão, sua tradição era excludente e de cunho racista. Foi só a partir dessa data que surgiu a 

CIO (Congress of Industrial Organizations), propondo um sindicato por indústria e sem discriminação, 

voltado mais aos programas sociais. Além dessas divisões na organização sindical, contribuíram para a 

contenção reivindicatória as sucessivas crises econômicas entre as décadas de 20 e 30, os apelos do esforço 
41 . . 

de guerra e macarthismo do pós-guerra. Embora o governo federal amencano se preocupasse com a tm-

portância estratégica da manutenção da força de trabalho industrial durante os conflitos, mantendo inclusi

ve um programa específico de higiene e segurança42
, o número de mortos e mutilados americanos era maior 

em decorrência do trabalho do que das batalhas nos três primeiros anos de guerra.43 Ao fim dos conflitos, 

para a média mensal de 22.008 americanos mortos ou feridos nos campos de batalha, havia 160.747 nessas 

condições em decorrência de AT nas fábricas.44 

f) Crise no modelo dominante, ou a "humanização do trabalho" 

No final da década de 60, as reivindicações do sindicato de mineiros americanos para o reconhecimento 

das incapacitações decorrentes da pneuconiose atingiu proporções nacionais. O governo americano se viu 

então obrigado a instituir leis federais para inspeção e regulamentação das condições de trabalho.4~ O clima 

conturbado da época colocou em pauta a doutrina de não intervenção federal, o sistema de compensação e 

as condições de trabalho como causa de acidentes e doenças. Mesmo sob oposição explícita da NSC às 

regulamentações, o movimento perdeu sua condição de controle na opinião pública quando, na época, 78 

mineiros morreram em explosão numa mina de carvão.46 Com o fim da segunda guerra mundial, novas 

máquinas e procedimentos de trabalho vão se consolidar nas décadas de 50 e 60, resultando no uso intensi

vo da mão de obra sem as legitimações de excepcionalidade havidas até então. Em 1964 a Auto Workers de 

Detroit revigora as reivindicações sob o lema de "Humanize Working Conditions". Surgem sabotagens, 

absenteísmo elevado, protestos individuais e coletivos. Esse novo gênero grevista (" Wild cat strike"), ou a 

"Labour revolt" na General Motors em 1972, configura bem os extremos decorrentes da elevada insatisfa

ção. Entre 1961 e 1970 a ocorrência de AT havia crescido em 29%.47 

O clima reivindicatório nos EUA não era fato isolado. Com a promulgação em 1970 das leis federais na

quele país instituindo a OSHA (Occupational Safety and Healh Administration), regulamentações técnicas 

e o direito de inspeção nos locais de trabalho sem prévio aviso ao empregador411
, toma corpo uma iniciativa 

de reforma a nível mundial. Em 1975 a OIT (Organização internacional do Trabalho), em reunião geral, 

institui um programa internacional de melhoria do meio ambiente e das condições de trabalho (PIACT). 

41 FERREIRA op.cit.p. 47-60. 
42 BERMAN op.cit.p. 46. 
43 Conf. Markowitz & Rosner, apud .ASCHFORD & CALDART 1991 [27] p.9. 
44 OIT 1984 a [362] p.1. Evidentemente, tal proporção não se verificava para a condição fatal. Para a média mensal 

de 1219 mortos no trabalho, verificou-se 6.084 mortos e 763 desaparecidos nas batalhas. Mas quando se acres
centa aos mortos no trabalho também os incapacitados permanentes e mutilados o total continua superior, alcan
çando a média mensal de 8.391 trabalhadores. 

45 BERMAN op.cit.p. 47-53. 
46 ibid. 
47 ASCHFORD & CALDART op.cit.p. 11-27. 
48 ibid. Esta e outras prerrogativas continuam sendo contestadas pelo setor privado até bem recentemente, conf. 

LIEBER 1991 [279]. Embora notável sob diversos aspectos, a legislação americana atual ainda mantém algumas 
caracteristicas contratualistas, em oposição ao enfoque de preservação social. Por exemplo, ao contrário de al
gumas legislações, os médicos, higienistas ou engenheiros do trabalho não podem ser escolhidos pelos trabalha
dores. Os acidentes verificados nas pausas para refeições ou no tta}eto casa-trabalho não são considerados A.'T 
naquele pais, ao contrário da maioria dos demais, inclusive o Brasil, ver VlV ANCO & RODRIGUEZ 1985 
[484]. 
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Sob o titulo "Por um trabalho mais humano", o diretor da Conferência Geral expõe a necessidade de ação 

mundial e articulação dos vários aspectos ligados ao trabalho como organização, ambiente, salários, bene

ficios, formação e outros.49 Suas justificativas denotam o nível de preocupação a que os governos haviam 

chegado: 

(..) as condições de trabalho de milhões de pessoas são inaceitáveis e inclusive freqüente

mente pavorosas. (..) o descuido dessa esfera pode provocar em um foturo mais próximo 

que imaginamos distorções e desordens sociais que não guardam proporção com o custo 

econômico de medidas apropriadas de melhoramento das condições de trabalho que deve

riam ter sido adotadas antes. 

Pró-memória do Diretor Geral na 60a. Reunião da OIT, Genebra, 1975.50 

Como conseqüência, surge espaço para a consideração de propostas radicalmente novas naquilo que até 

então vinha constituíndo a perspectiva tecnológica na causalidade do A T. O enfoque policialesco dos fins 

dos anos 60, prescrevendo a busca da "verdadeira causa" do AT a partir do imediato interrogatório da 

vítima e das testemunhas e da coleta de todas as "evidências", como instruções recebidas ou vestígios dei

xados no local de trabalho/1 vai cedendo lugar às interpretações sistêmicas na década de 80. Sob o enfoque 

dessas, o A T poderá agora ser percebido como resultado de uma "situação vivida pelo trabalhador". 52 

Embora nos tempos atuais ainda vigorem muitas perspectivas tecnológicas diferentes para a causalidade, a 

literatura técnica dos anos 90 já pouco se refere à "verdadeira causa" na investigação de A T. Desde a 

década de 60 os meios científicos (embora não o meio técnico) já reconheciam que a etiologia atribuída ao 

AT podia ter diferentes interpretações, conforme o investigador (e sua posição hierárquica) e conforme os 

propósitos de controle. 53 Com as novas configurações de relevância voltadas às necessidades do trabalha

dor54, às condições de trabalho55 ou, mais especificamente, às condições de segurança no trabalho56 passa

se a tomar a cidadania (ou, a sua falta), bem como as suas diferentes formas de expressão, como referen

cial na inferência da causalidade. Esse deslocamento da "tecnização" para a humanização da causalidade 

do AT trouxe reflexos nas perspectivas tecnológicas. Os equipamentos de proteção individual (EPI), antes 

ainda colocados como soluções óbvias57, vão sendo também questionados quanto aos seus propósitos in

trinsecamente técnicos (proteger de um A n58 e, nos tempos atuais, quanto a essa própria finalidade prote

tora.59 

49 OIT 1984 [361] p.5-14. 
50 ibid. 
51 HOUSKINS 1969 [228]. 
52 CLERC 1985 [105]. 
53 CAZAMIAN 1967 [93]. 
54 TOBEY & REVITTE 1981 [468]. 
55 Ver, por exemplo, SCHNAKE 1991 [432] e, para a situação específica em nosso país, NEDER 1991 [343]. 
56 HALE 1995 [211) propõe uma reformulação geral de posturas nos serviços técnicos de saúde e segurança ocupa

cional nas empresas, onde o autoritarismo técnico deve ceder lugar a uma "relação entre adultos". Para HIRA
NO e col. 1990 [225], como exemplo em nosso país, o AT representa o ápice da perda da cidadania do trabalha
dor. 

57 Ver por exemplo, DINÉ & JACMIN 1981 [144]. 
58 DOI e col. 1982 [145). 
59 PAAKKONEN 1992 [379) ao afirmar que a prioridade do EPI (equipamento individual de proteção) deve ser o 

conforto e não a proteção joga por terra 100 anos de discurso tecnicista baseado no ascetismo do sacrificio. 
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1.1.3 Formação da perspectiva tecnológica no Brasil 

No Brasil, uma perspectiva tecnológica, ou mesmo técnica, pôde surgir não antes de 1917. Até en

tão, o perfil de economia essencialmente agrária e de tradição escravagista restringia provavelmente os 

acontecimentos de conflito ao dualismo violência/solidariedade.60 A superação desse contexto tradicional 

tem seu foco de emergência no espaço urbano em processo de industrialização.61 A greve geral, ocorrida 

naquela data, forçou o governo federal a promulgar decreto em 1919 estipulando obrigações aos emprega

dores em termos de AT. Na era Vargas, sucedem-se as legislações de 1931 e 1943 (consolidação), cujos 

termos servem de base para as leis vigentes ainda nos dias de hoje.62 

Em consonância com o novo centro irradiador de perspectiva tecnológica, no Brasil, como nos EUA, a 

causalidade do A T já constituía um problema de intervenção no individuo. Numa condição transitória, na 

década de 20 o acidentado ainda era um "degenerado moral". 63 Com a bacteriologia de Koch!Pasteur e a 

conseqüente "internalização" da doença, a "causa" constituía não só um problema interno, mas também 

passível de correção pelo controle do corpo "com vontades". 64 A transformação do ATem um problema de 

disciplina estava em coerência com uma ideologia geral que já alcançava as diferentes formas de manifes

tação social, preconizando também a intervenção no lazer e na educação.65 Não foi sem razão, portanto, o 

emprego da psicologia como fonte de perícia na causalidade. As ciências do comportamento deveriam 

oferecer a sustentação necessária, explicando qualquer reivindicação por parte da vitima como "delirio 

pleiteista" .66 

Nos períodos subsequentes, consolidou-se a imposição coercitiva da disciplina pela irrestrita adoção dos 

padrões racionalistas de organização do trabalho. Na década de 60, a ideologia de eficiência pelo controle 

de comportamentos já estava sistematizada, tendo sido bastante comum o treinamento de gerentes nesse 

sentido através de programas conhecidos como TWI (Training Within Jndustry). 61 Dai para frente, com o 

regime de exceção e suas metas, como os estimulos à industrialização e à urbanização acelerada, verificou

se um grande crescimento nas ocorrências de A T. Em conformidade com as tendências mundiais da época, 

o governo brasileiro também passou a rever a regulamentação das leis trabalhistas. Mas ao contrário dos 

demais, a promulgação da Lei 6.514 em 1977 limitou-se essencialmente as prescrições da Recomendação 

112 da OIT, datada de 1959. Embora constituindo um avanço como um todo, a nova regulamentação trou

xe, especificamente para a causalidade do AT, uma perspectiva tecnológica datada do pós-guerra e já 

60 Conf. estudo recentemente reeditado de CARVALHO-FRANCO 1969 [89) em Guaratinguetá, Vale do Paraíba 
SP, as próprias elites agrárias partilhavam um conformismo, ou "mentalidade rotineira", o qual vai atingir o 
homem pobre, livre ou ex-escravo. A cidadania não regulamentada reduzia as relações sociais à condição do 
"favor". 

61 Entre 1889 e 1900 triplicou o número de operários brasileiros, confiGLÉSIAS 1985 [232) p.69 
62 DI FLORA 1986 [143). Cabe lembrar que já no final do século os operários se organizavam em caixas benefi

centes e de apoio mútuo. Em 1907 surge o primeiro sindicato e em 1912 o Congresso Operário reivindica além 
das regulamentações mais básicas de horário e salário, também a prevenção de AT, conf. IGLÉSIAS op.cit.p.69-
70. Até a greve geral de 1917, a pauta das reivindicações mantinha-se nesse perfil básico, incluindo reivindica
ções relativas às indenizações por AT, conf. FLEURY & FISCHER 1992 [166). Mas a intervenção efetiva do 
Estado passa a ser possível somente a partir de 1934 com a criação da Inspetoria de Higiene e Segurança do 
Trabalho, como órgão do Departamento Nacional do Trabalho. 

63 BERTOLLI-FILHO 1993 [54). 
64 JOANILHO 1996 [240). 
65 O futebol e o parque infantil, surgidos no início da república, são exemplos de "lazer produtivo e disciplinado", 

os quais. tal como a educação, deviam preparar e qualificar os indivíduos para o trabalho, conf. DECCA 1990 
[131) p.58. A falta de disciplina colocava-se mesmo como diagnóstico médico para a pobreza e os baixos salári
os (p.55). 

66 BERTOLLI-FILHO op.cit. 
67 FLEURY & FISCHER op.cit. 
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sujeita a questionamentos desde os anos 60. Essa perspectiva, calcada na causalidade linear com predomí

nio do "erro humano", ainda hoje se conserva no meio técnico68
, mantendo-se implícita mesmo nas regula

mentações legais mais recentes.69 

Como as relações de trabalho em nosso país ainda se apresentam bem pouco democráticas70
, o estimulo à 

"consciência culposa"11 entre as vítimas de AT, através de perspectivas tecnológicas adequadas72
, continua 

se prestado às pretensões de controle da vontade, conforme os ideais organizacionais da disciplina incon

testável. 

68 Essa gênero interpretativo formaliza-se nos anos 30 com a obra de Heinrich "Industrial Accident Investigation
A scientific approach", gerando várias outras interpretações cuja análise será alvo nos itens seguintes. Livros 
técnicos em nosso país refletem em sua maioria essa abordagem ao pressupor a "propensão da vítima ao AT" 
como em ZOCHIO 1980 [507], que a "segurança dá lucro" e desconsiderando os contextos como em BISSO 
1990 [58]. a causalidade como decorrente de "ato e condição insegura" como em SILVA-FILHO 1990 [444] e 
PADÃO 1991 [380], ou ainda, de uma "falha humana" decorrente de "incapacidade cognitiva" como em COU
TO 1996 [118]. As colocações críticas a esse gênero de inferência tem sido parciais, como em BISSO op.cit. 
Este crítica a atribuição do "ato inseguro" como causa mas ainda concebe um processo linear de inferência cau
sal, em semelhança à "história natural das doenças". Ou ainda DELA COLETA 1989 [138], cuja obra denuncia 
a predisposição ao acidente como um mito, mas que recomenda "seleção de pessoal", treinamento e inspeções, 
além da eliminação de riscos, como forma de controle numa concepção sistêmico-estrutural. 

69 O anexo fi da Norma Regulamentadora NR-5, "Curso para componentes da CIPA: Currículo básico", ainda 
trata das causas do AT como "atos inseguros; condições inseguras". Conf. BRASIL 1998 [69]. 

7° Conf. NEDER op.cit., a ética no trabalho brasileiro ainda sustenta-se no apelo heróico. 
71 Conf. COHN e col. 1985 [107]. 
72 Para tanto, contribuiu em muito a "tecnologia" proporcionada pelos órgãos técnicos, mantidos pelo governo 

brasileiro, mas gerenciados pelo pensamento empresarial, através de suas publicações de caráter técnico
cientifico. Ver, por exemplo, REOONOO 1981 [411] e CLEMENTE 1981 [104]. 
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1.2 PERSPECTIVA TECNOLÓGICA SOB ABORDAGEM NÃO-SISTÊMICA OU MONO

FATORIAL 

1.2.1 Causalidade determinada pelo ambiente 

70 

O ambiente como fator de causalidade no AT, como visto nos aspectos introdutórios, foi a pri

meira perspectiva tecnológica (PT) formalizada na causalidade do AT. O trabalho pioneiro de Dollfus em 

188973
, sistematizando as medidas técnicas adotadas pelas indústrias têxteis em Mulhouse, pretendia inter

ferir na causalidade do AT interferindo exclusivamente no ambiente. Na sua perspectiva, faltava às empre

sas o conhecimento já alcançado por outras congêneres, graças à experiência e à inovação. A rigor, a pers

pectiva de Dollfus poderia também se colocar como uma perspectiva técnica, diante dos seus pressupostos 

de necessidade de divulgação de experiências bem sucedidas. 

Mas, com a "organização cient~fica do trabalho" e a sua principal exigência (a disciplina), as considera

ções científicas e técnicas migram rapidamente do trabalho para o trabalhador. Já na 12a. Conferência 

Internacional do Trabalho, promovida pela OIT em 1928, constatava-se definitivamente que: 

"A experiência adquirida em estudos nas empresas tem demonstrado que a freqüência e 

gravidade dos acidentes dependem não somente dos perigos inerentes ao gênero de traba

lho, da natureza das instalações e das diversas máquinas utilizadas, mas sim de fatores fisi

cos. fisiológicos e psicológicos ... " 

OIT, Genebra 1928 74 

Dessa "constatação" em diante, o "instrumento perigoso" no trabalho passa a ser secundário em relação ao 

corpo "ignorante" ou dotado de "vontade perigosa". Se é um fato que não poderia haver AT sem a primeira 

condição, também é um fato que não poderia haver tal evento sem a segunda. Mas a lógica da necessidade 

é parcial. Se por um lado, o trabalho inexoravelmente "exige" perigos, por outro, ele nada estaria exigindo 

em relação às "vontades" do trabalhador que a ele se submete, vontades, estas, presumidamente livres. Ou 

seja, o perigo é tão "inerente" ao trabalho, como a vontade livre é "inerente" ao homem. Ou o AT é fruto 

da ignorância do sujeito sobre o seu próprio corpo (fatores físicos e fisiológicos), onde este é incapaz de 

perceber as suas limitações naturais, ou o A T é fruto da ignorância deste sujeito sobre a sua própria vonta

de (fatores psicológicos). 

Em coerência com a sustentação da "ideologia de progresso"7~, o ambiente como determinante exclusivo de 

causalidade não pôde ser retomado, ainda que o psicologismo se mostrasse pouco efetivo em resultados. Só 

muito recentemente essa perspectiva técnica vai ser reconsiderada, como na concepção de ''fábrica amigá

vel" de Kletz. 76 Nesta, "erros" de manutenção ou operação não teriam efeitos sérios na segurança porque o 

inventário de perigos (materiais perigosos) seria zero ou próximo de zero. 

'
3 OIT 1984 a [362] p.25. 

74 Conf. CAZAMIAN op.cit., (grifo nosso). 
75 Ver a esse respeito as considerações de Adorno destacadas na parte introdutória. 
76 KLETZ 1990 [246]. 
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1.2.2 Causalidade determinada pela vontade 

A formação da teoria de causalidade determinada pela vontade e, em particular, pela vontade da 

vítima, foi decorrente de análise estatística de dados sobre A T que vinham sendo coletados nas fábricas 

inglesas no início do século. Tais dados permitiram que Greenwood & Woods em 1919 estabelecessem 

uma inferência probabilística de distribuição normal. n Essa idéia, calcada no pressuposto do A T como um 

fenômeno estável, fez surgir o conceito de "propensão ao acidente", ou seja, alguns indivíduos não seguem 

um "padrão esperado" nas ocorrências de acidente. Muitos estudos foram conduzidos para comprova

çãotefutação da "propensão ao AT", todos questionáveis em virtude desse equívoco estatístico.78 Com o 

advento da psicologia industrial, o enfoque de ''propensão" foi substituído pelo de "predisposição", ou 

seja, os "tracos de personalidade" como fenômeno estável, distinguem o acidentado na população. A condi

ção de distinção da vítima passa assim, de um sujeito como um todo, para um sujeito em "dada fase da 

vida", ou ainda, para algumas de suas características cognitivas ou afetivas. Como a avaliação de tais ca

racterísticas decorrem dos indicadores tomados para avaliá-las, os resultados continuam conflitantes. 79 

A concepção da causalidade do A T como determinada por uma vontade, voluntária ou não, continua sendo 

proposta sob diferentes formas. Nem mesmo a tese da "propensão" foi abandonada, como será revisto a 

seguir. 

a) A vítima como fonte de comportamentos 

A modificação de comportamentos foi e continua sendo uma necessidade do trabalho organizado. Con

sequentemente, todas as contradições decorrentes dessa perspectiva técnica para a causalidade do A T tor

nam-se irrelevantes diante das necessidades organizacionais. Assim, na literatura técnica européia na déca

da de 70 pode-se encontrar exemplos de elogio aos procedimentos americanos de controle de AT80
. O im

pacto da capacidade produtiva americana na cultura ocidental continuava suficientemente forte para ofus

car a crise nas relações de trabalho então lá reinante. 

Ao tomar a vítima como pura fonte de comportamentos, a perspectiva da causalidade determinada pela 

vontade estabelece o "comportamento inseguro" ou, mais posteriormente, "inadequado" dessa vítima 

como causa do seu infortúnio. Admite-se que haja situações perigosas, mas a causalidade decorre de um 

"ato". Sendo assim, o mais importante é a "motivação" do trabalhador para o "comportamento seguro", 

uma atribuição inerentemente gerencial. 81 A motivação decorre de estímulos sociais ou psicológicos, capa

zes de proporcionar um "comportamento de consciência voltada à segurança".82 

A perspectiva do comportamento como causa de A T chega às proximidades do absurdo. O mesmo autor, 

que insiste na mudança de comportamentos para se evitar AT, alerta que, ao se alcançar essas "mudanças 

77 Conf. McKENNA 1983 [312]. 
78 Ibid. 
79 Conf. DELA COLETA 1976 [137]. O mesmo autor demostra, pesquisando em nosso país 345 acidentados, a 

preponderância do ambiente perigoso em relação aos "traços psicológicos" da vítima na determinação da fre
qüência do acidente. Em particular, "Inteligente é o sujeito capaz de bem atender os quesitos do teste de inteli
gência", como mostra MONTMOLLIN 1974 [330] ao questionar a efetividade dos testes psicotécnicos. 

80 POTTER 1972 [400). 
81 ibid. 
82 POTTER 1973 [399]. 
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de comportamento", esse mesmo "comportamento adequado" pode se tomar adequado demais, implicando 

em A T! Os "desejos" de "demonstrações" ou "de fazer parte do grupo" no trabalhador excessivamente 

motivado podem fazer surgir novos fatores de risco. 83 

A tradição do psicologismo, que já vinha se estabelecendo desde o princípio do século, presta-se como refe

rência de práticas na década de 70. As revisões no tema do AT, patrocinadas pela crise dessa época, insis

tem nas mudanças de comportamento como solução de controle, sem levar em conta que essa mesma insis

tência havia contribuído para a crise então deflagrada. 84 O enfoque sistêmico, prevalente na década de 80, 

prestou-se, nessa perspectiva, não para a sua revisão, mas sim para o seu refinamento sob conceitos meca

nicistas ou organicistas. O comportamento seria decorrente de mecanismos retroalimentadores em função 

dos estimulos de punição ou reforço.85 

Como o "problema" da disciplina no trabalho é ainda hoje um problema não superado, a perspectiva tec

nológica do comportamento como causa continua garantido seu espaço técnico-científico, mesmo em tem

pos recentes. 86 

b) A vítima como infratora 

Como uma importante derivação da perspectiva da causalidade determinada pela vontade, o tratamento 

da vitima como infratora oferece a vantagem do reforço subjetivo da culpa. Para tanto, passa a ser causa 

tudo aquilo que se contrapõe ao ascetismo do sacrificio, ou tudo aquilo que possa oferecer prazer. Como 

na racionalidade de mercado os valores só são valores quando quantificados e como é extremamente dificil 

quantificar a "indolência", cabe ao uso das drogas de abuso esse papel de "prazer quantificável". 

Embora essa seja uma abordagem que mantém interesse ainda em tempos recentes87
, os achados empíricos 

continuam contraditórios, invalidando uma simples inferência causal determinista e reforçando a tese de 

que o uso de drogas de abuso deve ser interpretado mais como um efeito do que como causa do "compor

tamento arriscado". Nesse sentido, tem sido demonstrado, por exemplo, que o uso de benzodiazepinicos 

pode estar mais associado às vitimas de acidentes domésticos ou de tráfego do que do trabalho. 
88 

Estudo 

entre funcionários públicos americanos, comparando acidentados e não acidentados, mostrou que o uso de 

drogas ou do álcool constituía um discriminante apenas entre aqueles classificados como sujeitos a trabalho 

de alto risco, mas não entre os sujeitos ao de baixo risco. 89 

Em particular para o alcoolismo no trabalho, foi demonstrado para uma dada população dependente que os 

fatores de risco ligados ao trabalho como disponibilidade da bebida, pressão social de colegas, conflitos 

entre trabalho/família, supervisão deficiente, conluio entre colegas ou estresse não são significantes para o 

desenvolvimento ou manutenção da dependência. 90 Por outro lado, os cientistas sociais tem lembrado que o 

83 ibid 
84 Ver por exemplo, COHEN 1976 [106]. 
85 KRAUSE e col. 1984 [252]. 
86 Ver por exemplo, TOPF & PRESTON 1991 [471]. 
87 Ver por exemplo ALLEYNE e col. 1991 [13] e HOLCOM e col. 1993 [226]. 
88 GIRRE e col. 1988 [ 195). 
89 HOLCOM e col. Op.cit. 
90 CLARKE e col. 1990 [101]. 
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binômio álcool-trabalho é culturalmente e socialmente controlado, admitindo várias perspectivas para a 

interpretação do seu uso ou abuso e permitindo questionar os achados empíricos no tema.91 

De qualquer forma, a história mostra que as relações do trabalho com o uso social das drogas sempre fo

ram cínicas. Na Inglaterra vitoriana, se o chá foi introduzido para substituir os maleficios do gim, até então 

legitimamente usado como "fonte de aquecimento" nas fábricas sem calefação, também o café, com suas 

propriedades específicas de "espantar o sono", encontrou lá o seu propósito nas jornadas que avançavam 

noite a dentro.92 

c) A vítima como carente de disciplina 

A "administração científica do trabalho", ao separar o planejamento da execução do trabalho e formali

zando a inferioridade desta em relação àquele, faz surgir a perspectiva do "indesejável" não como o mal 

planejado, mas sim como o mal executado. Se o argumento lógico de gerência é pressupor que ninguém 

"planeja" o trabalho com um AT entre as tarefas e que, portanto, o AT deve ser uma decorrência de "des

vios" nos planos, a conclusão dessa lógica é o controle dos "desviantes". 

O controle dos desviantes vai se apresentar sob diferentes formas. Desde o clássico Heinrich da década de 

30, cujas propostas não excluíam a intervenção por repreensão, multas e "métodos militaristas"93
, até as 

propostas contemporâneas mais inovadoras como o treinamento "pessoa-a-pessoa"94
, todas prescrevem, de 

uma forma ou de outra, a imposição do comportamento inquestionável, absolutamente inserido no planeja

do. Nessa perspectiva, o A T decorre de uma livre vontade rebelde. A multa, a repressão ou o "treinamento" 

não objetivam a promoção ao fazer, mas pressupõem que quem faz, não faz como deve. 9~ 

Com a interpretação gerencial, as propostas de intervenção surgem inseridas numa sucessão, conforme as 

estruturas hierárquicas concebidas. Como o problema do ATé um problema de disciplina, a prevenção de 

AT converte-se num problema de poder. Se com Heinrich esse exercício específico de poder restringia-se 

ao supervisor, na década de 50 o insucesso da prevenção não era interpretado como decorrente da falta de 

senso dessa perspectiva, mas sim como decorrente da falta de mais poder. Preconizava-se, por exemplo, 

que a efetividade das medidas em prol da obediência às regras e da auto-disciplina só seria possível com o 

91 Conf. 1RICE & SONNENSTUHL 1988 [473] a perspectiva de cultura do trabalho postula a existência normas 
decorrentes das subculturas administrativa e ocupacional. A perspectiva de controle social postula que a estrutu
ra disciplinar administrativa favorece ou inibe as oportunidades para desenvolvimento de problemas ligados ao 
álcool. A perspectiva de alienação e estresse postula, finalmente, que as condições de trabalho causam angústia 
e que os trabalhadores tentam aliviá-la pelo uso do álcool. Na inglaterr 

92 Conf. WEINDLING 1985 [489) p.l8, a tradicional "pausa para o chá" inglesa decorre em parte dos novos ritmos 
de trabalho impostos pelas fábricas e em parte das medidas para prevenção do alcoolismo. O café foi sempre um 
artigo de consumo operário (como bem descreveu E. Zolá na França) e na Inglaterra, por suas propriedades es
timulantes, tinha prescrição médica para combater o alcoolismo. Os fortes interesses ligados à exploração da 
cultura do chá no oriente, entretanto, fez com que o hábito do consumo do café fosse combatido já no fim do sé
culo passado, sob a alegação de se tratar de um estimulante psíquico, "excitante impróprio ao caráter inglês". 
Conf. STELLA 1997 [457] p.l9. 

93 HEINRICH 1931 [223] p.39. 
94 Ver RAYMOND 1995 [410]. 
95 Deve-se ter em mente que o treinamento é distinto do ensino. O treinamento está voltado às mudanças na ação. 

Se o conteúdo do treinamento pressupõe conhecimento, ele também pressupõe condicionamento, o qual, por sua 
vez, depende da intimidação .. 
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envolvimento da alta gerência.96 Nesse sentido, ainda recentemente, tem sido estudado o quanto o "estilo 

gerencial" é promotor ou inibidor de AT.97 

A falta de "mais poder" como problema é ainda prevalente nos tempos atuais e nas diferentes perspectivas 

sócio-políticas. Defendida explicitamente como necessária à "estratégia" da consecução da disciplina nos 

locais de trabalho98
, ou para justificar as intervenções "radicais" pelo Estado como na ex-URSS99

, essa 

necessidade de verticalização do poder convive também com a necessidade da sua hozintalização. Ou seja, 

se a imposição da disciplina do planejador (seja o gerente, seja o Estado) encontra a resistência, esta deve 

ser minada internamente. A mútua vigilância daqueles que trabalham, aplicando entre si um prontuário de 

"análise de comportamento", vai revelar-se como a forma de reduzir o número e a gravidade de AT na 

construção civil, por exemplo. 100 Nessa linha, chega-se aos extremos imagináveis, em que o controle do 

A T, conforme a proposta soviética citada, dependeria da "conscientização de segurança da população como 

um todo", numa aproximação do ideal totalitário da "vigilância de todos sobre todos". 

Mesmo quando os pressupostos gerenciais reconsideram a irrealidade da "perfeição do planejamento", cu

jos propósitos podem ser "não causar o A T", mas que também não são necessariamente "proporcionar 

condições de evitá-los", a necessidade de disciplina operária ainda permanece. O enfoque escandinavo, dito 

progressista nos anos 80, só deslocou a perspectiva do AT para o quase-AT, ou "incidente". Nesta, conti

nua sendo necessário o ''treinamento". O trabalhador agora deve ser ''treinado" a reconhecer "incidentes" a 

que fica exposto, pois é a sua "falta de habilidade" nessa percepção que o leva à efetivação do evento fi
nal.1o1 

d) A vítima como vocação 

A observação sistemática das ocorrências de A T sob enfoques teóricos da psicologia organizacional 

proporcionou uma perspectiva tecnológica que encara a condição de vítima do AT como uma "vocação" 

da própria vitima. Ou seja, a causalidade não está apenas naturalizada no sujeito, mas está irrevogavel

mente presa a ele pelas mais íntimas conexões, tanto no consciente como no subconsciente. Sob essa pers

pectiva, foi possível não só reforçar os pressupostos disciplinares, agora sob prescrição indiscutível, mas 

também trazer uma "coerência" às observações empíricas da recorrência de AT entre alguns indivíduos. 

A tese da ''propensão ao acidente", como já abordado na introdução desse item, surge inicialmente em 

1919 como uma caracteristica do sujeito como um todo. No final dos anos 30, essa tese foi sendo reforçada 

com colocações empíricas, ao se associar "caracteristicas pessoais" ao envolvimento freqüente em A T. 102 

Mas é a partir da década de 60 em diante que os estudos passam a confirmar essas associações com algum 

controle e sob uma sustentação teórica mais definida. Nessa época, a vítima de AT é colocada como um 

indivíduo sob "distúrbios emocionais" e "resistente à administração". Bem intencionados, alguns psicólogos 

96 ver por exemplo, OAKLEY 1952 [360]. A perspectiva da causalidade como vinculada à "supervisão deficiente" 
foi claramente colocada em modelo interpretativo de HANNAFORD 1965 [214]. 

97 MISUMI 1989 [320]. 
98 PETERS 1991 [388]. 
99 (Editor) 1990 [452]. 
100 MATITI..A 1988 [308]. 
101 CARTER & MENCKEL 1985 [86]. 
102 Conf. MINER & BREWER 1976 [319]. Uma revisão critica da tese da propensão ao AT foi feita por SZASZ 

1984 [462]. Ver também McKENNA op.cit. 
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nessa época propunham não o uso de medidas disciplinares, mas sim de "convencimento". Como o "mau

ajuste" seria transiente, explicava-se assim porque com o passar da idade a "predisposição" declinava. 103 

Nos anos 70 a tese da pré-disposição ou propensão já estava plenamente aceita na psicologia organizacio

nal e os estudos buscavam determinar a "origem" desse "mau-ajuste" e a condição de sua transitoriedade. 

Para tanto, será feito uso tanto da psicanálise, para se demonstrar, por exemplo, o "perfil neurótico" da 

vítima104
, como de testes psicotécnicos, para se verificar o baixo "coeficiente de inteligência" entre os su

jeitos que apresentassem elevada recorrência de A T. 10~ 

Nas décadas seguintes, 80 e 90, essa perspectiva de inferência causal continua sendo objeto de comunica

ção na literatura técnico-científica. Novas expressões vão sendo usadas para identificar a disfunção das 

vitimas como "distraimento" (distractibility) e "desajuste social"106
. O confronto de observações empíricas 

entre diferentes grupos faz surgir novas evidências de distinção. Embora o acidentado possa apresentar a 

mesma inteligência geral, os seus resultados de psicomotricidade e de "inteligência prática" são inferiores 

em relação aos não acidentados. Além de emocionalmente mais instáveis, eles seriam também pouco inte

grados na família107 ou ainda, tensos nos trabalho. 108 

As características individuais, permanentes ou não, ainda constituem foco de discussão nos tempos mais 

recentes. 109 Todavia, seus defensores continuam ignorado, por exemplo, que a tese da predisposição leva a 

uma conceituação da natureza do erro e, por conseguinte, determinando efeitos práticos nas medidas de 

prevenção. 110 Ignora-se também que as condições de trabalho são tão singulares que a exclusão de viés é 

quase impossível, invalidando, assim, as associações e a sustentação de caracterização de tipos. 111 As dife

renças na recorrência dos A Ts podem ser claramente inferidas pela ocupação ou exposição aos perigos, 

sem ser necessário a contribuição do "tipo". 112 Entretanto, tal enfoque promete ainda perdurar graças às 

limitações de alguns profissionais da psicologia do trabalho que ainda ignoram a importância do contexto e 

colocam explicitamente que o "centro de atenção do psicólogo é a atividade do operário." 113 

e) A vítima como fonte de erro 

A perspectiva tecnológica do A T como resultado de um erro sugere várias implicações raramente con

sideradas. Em primeiro, a condição de erro assume uma automática conotação negativa, embora possa ser 

inversamente interpretada. 114 Em segundo, "erro" é uma condição relativa e nunca absoluta. Uma ação só 

pode ser "errada" ou "certa" em função de um propósito previamente estabelecido. Consequentemente, os 

estudos sob essa perspectiva raramente vão deixar de lado a arbitrariedade na argumentação. 

103 Conf .MINER & BREWER op.cit. Conf. SZASZ, op.cit., embora abandonada pelo meio técnico já na década de 
50, essa tese continuou sendo mantida por psicólogos da linha psicoanalítica. 

104 Ver por exemplo, MOSES 1978 [338]. 
105 Ver por exemplo, WITrERSHEIM 1980 [497]. 
106 HANSEN 1989 [216]. 
107 ARTIANO 1987 (26]. 
108 HOLCOM e col. 1993 [226]. 
109 Ver por exemplo MONTEAU 1995 [327]. 
110 TOMBS 1991 [470]. 
111 SZASZ op.cit. 
112 Ver SANCHEZ & PRIETO 1995 (427]. Em particular para o papel das características fisiológicas, o estudo de 

MOLL V AN CHARANTE e col. 1991 [323] mostra que a capacidade auditiva ou nível de ruído tem papel pou
co significativo na ocorrência de quedas de trabalhadores em estaleiros, por exemplo. 

113 ver por exemplo, GONZALEZ & IGLESIAS 1989 (198]. 
114 No senso comum, as decisões "erradas" e bem sucedidas não são acidentes, mas sim "descobertas". 
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A causalidade do A T como fruto de um erro já havia sendo preconizada desde o advento das teorias de 

psicologia organizacional como fonte explicativa. Mas aquilo que até então se mantinha numa condição 

difusa entre os espaços cognitivo e afetivom, vai ser sistematizado por Rassmussen na década de 80.116 As 

observações empíricas analisadas sob esse referencial vão encontrar o erro humano como a causa mais 

freqüente nos acidentes fatais (2/3 do total), classificados em sua grande maioria como "omissões" e "co

missões" (execução incorreta da tarefa). 117 No mesmo estudo, tal fator foi não só o mais freqüentemente 

encontrado na seqüência causal como também o mais freqüente entre os "eventos básicos". 118 

A condição de erro como fator de causa, entretanto, não resiste à critica e tem sido seriamente questionada 

em tempos recentes. 119 E não sem razão. Sob o ponto de vista teórico, os que defendem a perspectiva do 

erro como causalidade ainda empregam conceituação primária, sequer aplicando os rudimentos da clássica 

teoria dos jogos. 120 

f) A vítima como fonte de decisão 

O emprego da teoria dos jogos 121 e de seus conceitos abriu outra perspectiva para se interpretar a cau

salidade do A T sob os desígnios da vontade. Coerentemente com aquela teoria, o ponto de partida é uma 

decisão. Para a materialização de um acontecimento há uma ou várias decisões a serem tornadas. Quem 

decide têm propósitos, considera alternativas e os resultados decorrem de um risco assumido, sem o qual 

não haveria ação ou acontecimento. A perspectiva de causalidade que torna a vítima como urna fonte de 

decisão vai, portanto, perceber o AT como decorrente de um "risco mal calculado." 

Já na década de 70 os conceitos e as simulações da teoria de jogos foram empregados para se demonstrar 

que as pessoas tendem a assumir maiores riscos para si mesma do que para os outros. 122 Nessa época, o 

grande interesse envolvendo economistas, engenheiros, psicólogos e sociólogos decorria dos conflitos soci

ais crescentes com a utilização da energia nuclear como matriz energética. Os estudos buscavam, portanto, 

fazer distinção entre "assumir risco" e "aceitar risco", pressupondo-se que no primeiro caso a ação tem 

algum controle sobre os resultados, ao contrário do segundo.123 Como assumir e aceitar têm, em geral, 

muito pouca relação com o controle em si, outros vão preferir as expressões "risco voluntário" e "risco 

involuntário"124
, cuja adequação nesse sentido é tão questionável quanto. Na época, constatava-se que as 

pessoas não eram influenciadas pelas estatísticas comparativas de risco, "superestimando" as de baixa 

freqüência e "subestimando" as de alta freqüência. m Até então, o problema da "aceitação" das probabili-

115 LUGINBUEHL 1973 [286], por exemplo, chegou a conceber uma distinção entre ambiente natural e artificial 
para explicar o "ato inseguro". No primeiro haveria a prevalência do "instinto" dirigindo as ações, ao contrário 
do segundo. Tais considerações deveriam dirigir distintamente (cognição ou afeição) a ênfase no "comporta
mento seguro." 

116 RASMUSSEN 1982 [408]. 
117 WILLIAMSON & FEYER 1990 [494]. 
118 FEYER & WILLIAMSON 1991 [164]. 
119 ver, por exemplo, KLETZ 1993 [247]. 
120 A teoria dos jogos, como estudo da decisão e do erro, tomou-se muito popular a partir da década de 50, quando 

os exercícios militares para desenvolvimento de estratégias foram aplicados na formação de executivos e ge
rentes. Ver, texto introdutório de HEAP & V AROUF AKIS 1995 [220]. 

121 Ver texto introdutório de HEAP & V AROUF AK.IS, op.cit. 
122 WILKE & MEERTENS 1973 [493]. 
123 BALL 1972 [36). 
124 HALLETT 1980 [212]. 
125 ibid. 
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dades era um problema de mídia, sendo pouco lembrado que os tais números de baixa freqüência superes

timados referiam-se, de fato, às catástrofes, ao contrário dos "subestimados", relativos ao cotidiano bem 

conhecido. A aceitação ou tomada de risco, em geral, foi atribuída a funções tão díspares como da inteli

gência126 ou da liderança 121
. Enquanto que o AT, em particular, podia ser visto como resultado de uma 

"má-decisão". 128 

Mas tais compreensões simplistas foram colocadas em questão graças ao uso dos conceitos da própria 

teoria do jogos. Numa aplicação desta sob forma mais rigorosa, constatou-se que o "ajuste" (coping) do 

trabalhador ao trabalho perigoso, sua percepção de perigo, sua adaptação às condições perigosas e a solu

ção do seu conflito entre riscos e beneficios eram decorrentes de um nexo entre fatores sociais e as suas 

relações. Ou seja, em conformídade com o contexto social, o trabalhador apresentaria determínadas atitu

des com relação ao trabalho, além de diferentes possibilidades de tomada de decisão e de controle sobre 

suas ações. 129 

Mesmo assim, a ênfase dos estudos subsequentes manteve-se distante dessas possibilidades de interpreta

ção sistêmica. O foco do problema da "decisão" continuou sendo o indivíduo. No final da década de 80 e 

nos anos 90 a "decisão" passa a ser estudada como decorrente da "percepção". Ou seja, embora detentor de 

racionalidade, o indivíduo percebe o perigo ou os riscos de maneira não adequada ou limitada. Alguns ain

da aplicam os conceitos da teoria dos jogos130
, outros constroem explicações sem tomá-la como referência 

explícita. 131 Para estes, a percepção do perigo pode se dar ou por via "automática", calcada na experiência 

cotidiana, ou por via "consciente", calcada em regras, ou ainda por "projeto", quando o sujeito elabora 

hipóteses sobre o risco e vai testando-as progressivamente. 132 

Como conseqüência, a "percepção" do risco passa a ser vista como um processo e não como um estado. 

Tal fato permitiu tanto a retomada das hipóteses de "construção" pela via social e cultural133 como das 

hipóteses voltadas ao sujeito. Neste caso, em conformídade com a concepção de processo, a percepção do 

risco passa a ser atribuída por alguns ao conhecimento. Os sujeitos adaptam-se ao risco à medida que vão 

convivendo com ele. Conhecendo cada vez mais os perigos, mais o risco vai tomando-se aceitável. 134 Para 

outros, a percepção do risco representa uma dimensão subjetiva, em contraste como a dimensão objetiva 

do risco (a probabilidade)m, justificando o tratamento do problema de segurança no trabalho como um 

problema de "motivação" ou, de ação nessa dimensão subjetiva. 136 

Desde o estudo do processo de decisão até o estudo da natureza da percepção do risco, a vitima e a sua 

vontade nunca deixaram de ser o elo central de articulação das possibilidades e, portanto, das medidas de 

controle. Uma alternativa em extremo oposto à essa tendência geral foi colocada no início dos anos 90. 

126 TUCHMAN 1981 [475]. 
127 FROST e col. 1983 [189]. 
128 OWNU 1987 [378]. 
129 NELKIN & BROWN 1984 [344]. 
130 Por exemplo, LAVE 1987 [270] faz distinção entre a escolha colocada entre diferentes alternativas de risco e o 

caso de escolha entre risco e não-risco. MACHINA 1987 [289] constata que paradigmas da economia como 
"utilidade esperada" são freqüentemente violados na tomada de decisão, e PRELEC & LOEWENSTEIN 1991 
[402] propõem que essa "violação" pode ser interpretada em função da linearidade ou não-linearidade do cres
cimento dos atributos em jogo. 

131 HALE & GLENOON 1987 [209] e HALE 1990 [210]. 
132 ibid. 
133 KRONENFELD & GLIK 1991 [253]. 
134 BRAYBROOKE 1991 [73]. 
135 NINO ESCALANTE 1991 [356] 
136 LAZAROBORJA&MAYORMARTINEZ 1991 [272]. 
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Tomando como base empírica os mais diversos acidentes (trânsito, mar, e produtos perigosos), Wage

naar137 concluiu que a maioria dos acidentes decorrem de um comportamento rotineiro. Como regra, as 

vítimas se encontram sob risco, mas isso não implicaria que elas estejam sendo levadas a lhe dar atenção 

ou ter consciência a seu respeito. As pessoas são colocadas em situações de risco por outras pessoas ou 

organizações. Para ele, os acidentes não decorrem da má-percepção ou aceitação consciente de risco pelas 

vitimas. Pelo contrário, as ocorrências são frutos de um processo decisório em que o risco é falsamente 

omitido, subestimado ou simplesmente aceito. Consequentemente, as ações de promoção, controle e comu

nicação devem estar dirigidas não às possíveis vitimas, mas sim àqueles que nas organizações e na socie

dade tomam decisões que vão criar situações em que as "rotinas" acabam tomando-se inseguras. 138 Ou seja, 

a vítima é vítima enquanto uma vontade alheia. 

g) A vítima como vítima da vontade alheia 

A perspectiva da causalidade do A T como decorrente de uma vontade alheia à vitima não é simples

mente uma causalidade determinada pelo ambiente, como pode parecer. Embora, como naquele caso, a 

vítima possa retomar a sua condição de vítima, deixando de ser o foco do controle, a causalidade não con

verte-se num problema do ambiente (máquina ou fábrica). Nessa perspectiva, a causa decorre explicita

mente de uma vontade, agora não mais da vítima, mas sim de quem concebe recursos técnicos e a coloca 

sob risco, ou seja, a do projetista desses recursos. 

Decorrente da perspectiva do homem como detentor de vontade, essa perspectiva de causalidade não é ab

solutamente nova, embora não tão popular. Já nos anos 70, os conceitos derivados do psicologismo permi

tiam supor que os vários fatores (intra- ou extra-ocupacional), que condicionavam o comportamento da 

vítima, também poderiam estar condicionando o projetista que concebe os meios de produção (instalações, 

ferramentas, máquinas e sistemas). 139 Para o autor faria mais sentido preventivo se as análises de AT par

tissem dos estágios mais iniciais da tarefa concebida. Ficou claro, entretanto, que a vitima como fonte de 

causalidade nunca foi de todo descartada. Mas a necessidade de novas legislações nessa época, em decor

rência do movimento pela ''humanização do trabalho", tomou relevante o papel dos engenheiros projetistas 

na prevenção de A T. 140 

A perspectiva da causalidade sob a vontade alheia, ou sob a vontade do projetista, teve repercussão restri

tas sem chegar a constituir uma fonte de estudo sistemático. Nos tempos recentes, constitui ainda referência 

ocasional. 141 

137 WAGENAAR 1990 [487]. 
138 ibid. 
139 MONES CASTRO 1973 [325]. 
140 Ver, por exemplo, BOOT 1975 [62]. 
141 Ver, por exemplo, BRAUER 1991 [70]. 
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1.2.3 Causalidade determinada pelo ambiente e/ou vontade 

"Se alguém for obrigado a escolher entre um homem seguro, capaz e ex

periente, que trabalha sob condições inseguras, e um outro inseguro, in

capaz e inexperiente, trabalhando sob condições seguras, provavelmente 

escolherá a combinação homem-seguro como a de melhores resultados 

para acidentes". 

H.W. Heinrich, 1931142 

No início dos anos 30, as seguradoras privadas já haviam assumindo os encargos de compensação dos 

AT nos EUA. As temáticas relativas ao controle, até então um tema de gerência de fábrica conforme a 

"administração científica do trabalho", passam a despertar interesse também nesse setor. Nesta época, é 

publicado naquele país o livro de H.W. Heinrich, Industrial Accident prevention - A scienti.fic appro

ach143, uma obra que vai influenciar a interpretação da causalidade do AT até nos dias de hoje e, não sem 

razão. Heinrich era superintendente de divisão numa empresa de seguros. Suas idéias não eram propria

mente novas, mas contavam com uma sistematização teórica e empírica até então não apresentada. Além 

disso, a publicação se dava no momento histórico da melhor conveniência. 144 Para ele, o problema poderia 

ser abordado de maneira "simples" e o "método seguro" de trabalho também seria o mais econômico. 14~ 

A análise e discussão da obra de Heinrich é particularmente interessante porque o autor, tal como Taylor, 

não tinha reservas ou pudores em revelar o "espírito da época".146 No capítulo "Filosofia básica da preven

ção de acidente", em que ele expõe a sua concepção teórica da causalidade, fica também bastante claro os 

seus pressupostos meta-teóricos. Para ele, o acidente devia ser compreendido como uma doença, pois: 

"( ... ) é sabido que uma pessoa normal, vivendo em condições próprias e normais não sofre

ria doença, assim como o prevencionista de acidente sabe que o acidente não ocorreria 

normalmente. "147 

Ao profissional de segurança, tal como ao médico, caberia "desejo, oportunidade e autoridade de agir" 1
"'. 

Seus pressupostos, portanto, sustentam-se numa "normalidade" inquestionável, na legitimidade do poder 

voltado ao controle e na condição intrinseca de imparcialidade daqueles que o exercem. Coerentemente, 

sua obra arroga-se como uma "interpretação científica" do acidente. 

142 HEINRICH 1931 [223] p.34. As citações da obra referem-se à 5a. ed., revisada pelo autor e publicada em 1959. 
143 HEINRICH op.cit. 
144 Ver na introdução desse capítulo o item 1.1.2e 
145 HEINRICH op.cit.p. xi-xiii. 
146 Exemplo nesse sentido foram os depoimentos de Taylor no Congresso Americano em que ele revela com since

ridade, ou ingenuidade, as suas estratégias para minar a resistência operária. Ver em BRA VEMAN 1974 [72]. 
147 HEINRICH op.cit.p.xi-xiii. 
148 ibid 
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a) Condição de "aproximação científica" 

Sua proposta, ao tratar "cientificamente" o acidente, foi tomar os "fatos" (como se eles existissem sem 

intermediação) e "estabelecer leis, teoremas e princípios básicos". 149 Sua estratégia de base foi qualificar os 

seus pressupostos como "axiomas": 150 

-Toda lesão decorre de uma seqüência completa e fixa, que o acidente estabelece. A lesão é 

uma conseqüência natural e o acidente é um fato nessa seqüência (como um dominó); 

- A severidade é fortuita, mas a ocorrência do acidente pode ser antecipada na maior parte das 

vezes; 

- Os acidentes dependem de falhas que levam a atos e condições inseguras com prevalência do 

pnmetro; 

- As razões dos atos inseguros levam às medidas de controle; 

- A administração têm responsabilidade de prevenção, cabendo à supervisão o controle do tra

balhador; 

-Segurança dá eficiência à produção. O custo direto do acidente representa 115 do custo total. 

Tratando-se de "axiomas", ficava dispensada qualquer verificação dessas premissas. Sua obra, portanto, 

não busca expor a verificação ou não-falsidade destas, mas sim as suas significações. Assim sendo, a rigor, 

tal aproximação (approach) seria melhor colocada como ideológica e não como cientifica. 151 

Como justificativa de cientificidade das suas colocações, Heinrich toma como argumento o fato da sua 

interpretação ter levado em conta um número espantoso (75 .000) de ocorrências de acidentes. m Tal massa 

de dados sustentaria suas conclusões "cientificas", permitindo afirmar que os acidentes são evitáveis em 

98% dos casos, com a causalidade distribuída entre 88% por "ato inseguro" e 10% por "condição insegu

ra". Por outro lado, em nenhuma passagem o autor expõe os métodos ou critérios de obtenção desses da

dos. m Ele não só, não se preocupa em descrever seus instrumentos, mas sequer qualifica o seu objeto de 

estudo. Tais cuidados básicos de qualquer pesquisa são dispensados, como se a enorme quantidade de da

dos usados (mas não apresentados) assim o permitisse. 

À combinação dos "axiomas" e da "objetividade" dos números foi acrescida uma representação física parti

cularmente atraente. Usando uma "fila de dominós" como analogia (figura 1.1), a teoria de causalidade de 

Heinrich ganhou "vida", permitindo apresentar não só a "dinâmica" mas também a "inexorabilidade" do 

l491bid 
150 HEINRICH op.cit p.l3-4. 
151 Tal pode ser concluído mesmo sem ir além do positivismo lógico. Conforme Pooper, Se a proposição não pode 

ser falsificada ela não tem caráter científico. 
152 HEINRICH op.cit.p. 20. 
153 O autor limita-se a citar genericamente como "registros estatísticos" (possivelmente das seguradoras) e "relató

rios de engenharia obtidos com a cooperação dos empregadores", sem especificar as fontes, ver HEINRICH 
op.cit.p. 20-21. 
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acidente. Corno tal "inexorabilidade" não é posta em questão, os seus "aspectos filosóficos" não poderiam 

ser caracterizados corno filosóficos, mas sim corno aspectos conceituais, os quais ele claramente formaliza 

para cada fator ou "pedra do dominó", aqui reproduzidos no Quadro 1.1. 

Figura 1.1 

Concepção original de Heinrich, 1931, para a seqüência de "fatos" que resulta no "evento" aciden

te.154 O significado de cada "pedra" está detalhado no quadro 1.1. 

Quadro 1.1 
Significados dos "fatores de acidente" conforme a teoria de Heinrich 

Fator do Acidente 

Ancestrais e Ambiente Social 

Falha da Pessoa 

Explicação do fator 

Negligência, teimosia, cobiça, e outras peculiaridades indesejáveis de caráter que 

podem ser consideradas como inerentes. 

O ambiente pode desenvolver as peculiaridades indesejáveis de caráter ou pode 

interferir com educação. 

Tanto a inerência como o ambiente causam falhas nas pessoas. 

Falhas inerentes ou adquiridas da pessoa. Negligência, temperamento violento, 

nervosismo, excitabilidade, desconsideração, ignorância de práticas seguras etc 

constituem as razões imediatas para o cometimento de atos inseguros e para a exis

tência de perigos fisicos ou mecânicos. 

Atos e/ou Perigos Físicos ou Mecânicos Desempenho inseguro das pessoas, como colocar-se sob uma carga suspensa, dar 

partida numa máquina sem alerta, brincadeira rude e remoção de proteções; e perigo 

fisico ou mecânico como engrenagens desprotegidas, pontos de trabalho desguarne

cidos, falta de parapeitos, luz insuficiente, resultando diretamente em acidente. 

Acidente 

Lesão 

Eventos como quedas de pessoas, objetos em movimento que as atingem etc são 

acidentes tipicos que causam lesão. 

Fraturas, lacerações etc são lesões resultantes diretamente de acidentes. 

Adaptado de Heinrich 155 

154 Reproduzido da 5' edição, HEINRICH op.cit.p.l4. 
155 HEINRICH op.cit.p.l5. 
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b) A teoria "científica" 

O esquema apresentado na fig 1.1, sintetiza a proposição de Heinrich de que todo acidente seria decor

rente de uma ''falha humana", inerente a todo sujeito, mas compatível com a sua "ascendência" ou ''here

ditariedade" (ancestry) e com o "ambiente social" (social environment) da sua vida. Tal "falha" proporcio

naria o acidente através de um "ato inseguro" ou de um "perigo jisico ou mecânico". Já aí parece surgir a 

primeira contradição textual da sua obra. Em duas passagens nesse mesmo capítulo o autor refere-se a 

essas duas condições de causalidade como e/ou .156 Mas no prefácio da 5a. edição, nas demais passagens 

ou pelo seus esquemas lógicos, a forma usada é "ou". No corpo da obra, o autor admite a possibilidade da 

forma g, mas justifica a sua preferência pela forma ou e a mesma virá a ser consagrada entre os seus vários 

interpretes. A questão não é meramente semântica, mas implica em distintas formas lógicas de concepção 

da causalidade. 

Heinrich admite a possibilidade de interpretação da causalidade pela forma g , como usada nos estudos do 

NSC e outros estudos governamentais da época. Contudo, ele expressa claramente que a sua proposição 

(axiomática !) pela forma ou decorre de uma escolha. Para justificar tal arbitrariedade (reconhecida por 

ele), o autor alega que deve haver considerações de importância entre estas duas formas de causa possí

veis. Sem considerar a relatividade inerente dessa condição de "importância", ele salienta a necessidade de 

"julgamento" por parte do investigador: 

"Reconhecidamente, o julgamento precisa ser usado na seleção da causa principal (major) se 

tanto um perigo mecânico como um ato inseguro contribuem para a ocorrência do acidente. O 

julgamento pessoal pode conduzir ao erro, mas ele é defensável e necessário e na maioria dos 

casos resulta em conclusões satisfatórias (fair)." 157 

Como tal condição de "julgamento" é evidentemente subjetiva, o autor tenta definir parâmetros de decisão, 

os quais se apresentam questionáveis sob diferentes aspectos. Ao propor a teoria, por exemplo, seu raciocí

nio revela-se circular. O "ato inseguro" seria o mais importante porque assim demonstra as estatísticas, as 

quais, por sua vez, foram estabelecidas por uma seleção de acordo com esse pressuposto conceitual ao 

empregar a forma ou. Enquanto que ao propor exemplificação prática, seu raciocínio vai então revelar-se 

autoritário. O investigador pode reconhecer a importância do "ato inseguro" na causalidade quando, haven

do as duas possibilidades de causa (ato e condição insegura), o trabalhador (usando ferramenta perigosa) 

se mantém recorrente sem mudança de atitude ou ignorando as instruções recebidas. Nesse caso: 

''Mais importante sob o ponto de vista da prática da segurança é a causa pessoal (enquanto 

usa ferramenta insegura) e também a subcausa, na compreensão da instrução. É por meio 

dessas razões que a maioria dos acidentes são atribuídas primariamente à falha humana ao 

invés da falha mecânica" 158 

156 ibid p.l3 e 15. 
157 lbid p.21. 
158 ibid. p. 22. 
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Logo, se não há obediência à supervisão, há, automaticamente, "ato inseguro". Sua teoria, portanto, sus

tenta a disciplina como forma de controle, legitimada pelos objetivos ''humanitários" ou mesmo "patrióti

cos" da prevenção de acidentes. 159 

c) Prestando-se ao e servindo-se do controle 

A teoria da causalidade de Heinrich, como a "administração científica do trabalho", gravita em tomo do 

controle. O controle ou a sua falta explica os acontecimentos e justifica as ações decorrentes. Explicar um 

acidente é explicar a falta de controle, como mostra a sua definição: 

"Um acidente é um evento (event) não planejado e não controlado no qual a ação ou reação de 

um objeto, substância, pessoa ou radiação resulta numa lesão pessoal." 160 

Seu uso da expressão "evento" (event), ao invés de "acontecimento" (happening), denota o enfoque deter

minista, mais compatível com o "controlar" do que com o "planejar", propriamente. O acidente não é colo

cado como um "acontecimento", algo que pode ou não ocorrer, mas como algo que certamente ocorre ou 

ocorrerá. 161 

Essa condição de não "aleatoriedade" do "evento" fica bastante clara em seus "axiomas", particularmente 

quando ele afirma que a condição de fortuito é própria da lesão e não do acidente. Logo, não haveria dis

tinção alguma na condição de acidente com ou sem lesão, ou com ou sem vítima (incidente). Isto permite 

uma concepção de controle radical ou de vigilância absoluta. Partindo do princípio que todo acidente gra

ve (com perdas) foi precedido por um maior número de acidentes sem gravidade e estes por um número 

ainda maior de incidentes, ele deduz que todo acidente ou incidente é precedido de "milhares" de atos inse

guros. Mas esse número deverá estar sempre em conformidade com as condições de supervisão, cabendo 

nesta, portanto, as ações de prevenção. 162 

Além dessa ancoragem em números, produzidos por metodologia não esclarecida, Heinrich busca justifica

tivas desse controle tanto na sociedade como nos genes: 

" (..) é também conhecido que o ambiente social é condutor para formar hábitos inseguros 

e que o registro de família é tal que justifica a crença que as tendências de negligência e 

obstinação tem sido hereditárias (rnherited)." 163 

sem esquecer a fisiologia: 

159 Tais objetivos "humanitários", ao lado dos ''bons negócios", são explicitamente formalizados no prefácio. Na 
contra-capa do livro citado, um esquema ilustra os "alicerces" da prevenção de acidentes colocados no "desejo 
de servir a humanidade, a indústria e ao país". 

160 HEINRICH op.cit.p. 16, (grifo nosso). 
161 Conf. o Webster's College Dictionary, NY, Randon House, 1990, event não é simplesmente um acontecimento 

(happening) mas é um acontecimento particularmente importante, algo que "vem de" e "conectado com" um 
acontecimento prévio. Mesmo no sentido relativo, event é algo que ocorre em certo lugar durante um intervalo 
de tempo determinado. 

162 Sem revelar fontes ou metodologias, Heinrich afirma ter analisado 5000 casos de acidentes, os quais mostram 
entre si uma relação de 300-29-1. Segundo ele, numa estimativa conservadora, para cada AT com perda de 
tempo haveria 29 sem gravidade e 300 sem lesão. 

163 HEINRICH op.cit.p. 18. 
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"Tem havido casos de problema glandular criando a tendência de se comer demais. Isto cau

sa excesso de peso. O criticismo leva à dieta, dieta causa irritabilidade e a irritabilidade 

cria ressentimento com as instruções e este por sua vez é o primeiro fator numa lesão aci

dental causada pela obstinação contra práticas seguras." 164 

84 

Mas ainda que o trabalhador seja oriundo de "boa linhagem", não seja "obeso" e tenha nascido e vivido no 

melhor ambiente disciplinar isso não o tomaria livre de acidentes, nem da supervisão, pois: 

"Se a descendência (ancestry) e o ambiente social for livre de críticas é provável que a pes

soa acidentada tenha tido uma atitude segura e boa e que poderia ter sido sujeita a um 

maior controle pela supervisão. Contudo, se a supervisão tivesse sido mais efetiva, o em

pregado poderia ter sido protegido do cometimento de ato inseguro mesmo que ele estivesse 

hereditariamente (inherently) inclinado a ser negligente." 165 

Assim sendo, apesar de tudo e graças à supervisão, os AT poderiam ser evitados: 

"Felizmente, o primeiro evento ou circunstância na lista de fatores nem sempre é a determi

nação da série que produz a lesão. Muitas coisa podem ocorrer para quebrar a cadeia. 

Uma pessoa tendo faltas inerentes ou adquiridas pode não agir de forma insegura ou não 

permitir a existência de um perigo mecânico. Se ela violar uma regra de segurança é possí

vel que o acidente não ocorra. Mesmo se uma pessoa cai ou é envolvida em algum outro 

tipo de acidente pode não resultar em lesão. O mais importante é o fato da supervisão e da 

administração poder controlar a ações das pessoas empregadas ou remover os perigos me

cânicos mesmo quando os eventos prévios e as circunstâncias são desfavoráveis. " 166 

Muito embora, a supervisão em si não possa ser "causa": 

"Contudo, se uma lesão ocorre ela é invariavelmente o resultado da ocorrência da série 

completa dos eventos precedentes." 167 

A supervisão e a administração são, portanto, poderes que se exerce acima de qualquer suspeita, constitu

indo um espaço abstrato à parte dos "vícios" da "ancestralidade" ou do "ambiente". Essa condição supra

humana não apenas presta-se ao controle, mas também serve-se dele. Para justificar a ênfase das ações na 

"causa humana", Heinrich não hesita em argumentar que tal escolha decorre da " ... natureza do propósito 

da ação corretiva. "168 E para estas, não há tampouco o constrangimento de se chegar ao extremo da disci

plina militar como proposta, conforme mostra o quadro 1.2. 

164 ibid p.35. 
165 ibid p. 18. 
166 ibid. p.l7, (Grifo nosso). 
167 ibid. p.l7. 
168 ibid p.l9. 
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Quadro 1.2 

Natureza das ações de controle na prevenção de AT propostas por Heinrich 

Ações de Correção e Prevenção 

Revisão de Engenharia 

Persuasão e apelo 

Ajuste do pessoal 

Disciplina 

Explicação 

proteção mecânica, redesenho, "realocação" etc. 

Instruções e "reinstruções" em práticas seguras, provimento de demonstrações e 

ilustrações, inspiração de entusiasmo, persuasão, convencimento e apelo para 

características motivacionais. Aplicação de psicologia. 

Designação de trabalhadores para serviços relativamente menos perigosos. Atenção 

médica e psicológica. 

Constrangimento por regras, reprovação branda, repreensão, métodos militaristas, 

penalidades etc. Aplicáveis em raros casos e como último recurso. 

Reproduzido de Heinrích169 

d) "Novas" idéias: O controle "total" de perdas 

Embora na década de 60 a concepção de Heinrich ainda se mantivesse hegemônica, graças ao apoio 

recíproco do NSC170
, já surgia "reinterpretações" dessas idéias sob a mesma justificativa de cientificidade. 

Argumentou-se que a investigação de causalidade de AT devia ser tratada como uma "busca de fatos" e 

não uma "busca de falhas" 171
. E, como o próprio Heinrich havia reduzido o ''perigo físico ou mecânico" 

também a uma ':falha humana", fazia pouco sentido separar o "ato" da "condição" (ambos decorrente da 

falha). Assim, aquilo que as estatísticas de causalidade demonstravam como 95% de falha humana (no 

sentido de "ato inseguro") deveria ser interpretado tanto como decorrente de "ato" como de "condição" in

segura. 172 

Outra "reinterpretação" importante surge nos anos 70 através dos engenheiros de segurança no trabalho. 

Embora a regulamentação das atividades dos profissionais ligados à saúde e segurança do trabalho tivesse 

tido grande ênfase no curso dessa década, em seu início, aqueles profissionais se percebiam ainda despres

tigiados nos EUA. 173 Consequentemente, havia um esforço articulado dos mesmos para se posicionarem em 

nível hierárquico superior em relação aos engenheiros de projeto ou produção, os mais bem cotados. Para 

tanto, os engenheiros de segurança fundam associações e passam a colocar o problema de A T como um 

problema de custos ou de perdas acidentais de pessoas, patrimônios ou financeiras. Portanto, o AT deveria 

ser um problema de alta administração. A primeira obra sistematizando essa abordagem surge em 1970 

com Gilmore174
, logo seguida por outras, como a de F. Bird e o seu conceito de "administração e controle 

169 ibid. p.38-39. 
170 O NSC passou a usar a causalidade de Heinrich para classificar suas estatísticas de AT e Heinrich passou a usar 

essas estatísticas para justificar a suas explicações nas edições subsequentes, ver HEINRICH op.cit.p. 21. 
171 WOLFF 1966 [498]. 
172 Conf. WOLFF op.cit. A lógica parece confusa, mas a dificuldade é decorrente da própria conceituação de Hein

rich que não fazia distinção entre causa e responsabilidade. Ver discussão adiante. 
173 Ver BERMAN op.cit.p. 118-20. 
174 GILMORE 1970 [194]. 
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de perdas". m O enfoque de "perdas" mantém a forma básica da explicação de Heinrich mas altera alguns 

aspectos fundamentais. A figura 1.2 reproduz o esquema dessa concepção. A ênfase no controle torna mais 

explícita a compatibilização das concepções de causa com as "necessidades administrativas". Como o con

trole é preconizado como "controle total" 176
, tal controle deve alcançar não apenas o acidente, mas também 

os incidentes. Pela mesma razão, nem um nem outro decorre mais de "ato" ou "condição", mas sim de 

"ato"~ "condição" inadequada (ou insegura). 

Causa Causa 
Fundamental Básica 

Falta Fatores 
de Pessoais 

controle e 
do Trabalho 

Figura 1.2 

Causa 
Imediata 

Ato e 
Condição 

Inadequada 

Contato 

Incidente 
ou 

Acidente 

Perdas 

Humanas 
elou 

Materiais 

Esquema de concepção da "Administração total do controle de perdas", conf. Bird & Fernandez, 
1977. 

A perspectiva tecnológica que toma o ambiente e/ou a vontade como causa do AT ainda tem, nos tempos 

atuais, tanto emprego técnico-científico para inferência causal177
, como para derivar outras técnicas de 

investigação. 178 A abordagem derivada "controle de perdas", pelo contrário, só cabe em algum saudosis

mo, pois foi autofágica. A sua ênfase "contabilista" acabou demonstrando aquilo que, de certa forma, já era 

domínio no senso comum: as "perdas" relativas aos AT não constituem custos significativos ao sistema 

industrial, o qual dispõe, inclusive, de um sistema de compensação conveniente. Sob o ponto de vista me

ramente contábil, os investimentos não se justificam.179 

1.2.4 Causalidade determinada pela organização 

A organização do trabalho como causa do A T foi sempre, por razões óbvias, uma perspectiva tec

nológica muito pouco popular entre os corpos gerenciais. Entretanto, já o próprio deslocamento de causali

dade do ambiente para o homem, formalizado nos anos 20, permitia esse tipo de interpretação. Se a causa 

do acidente for tomada como uma conseqüência da "inadequação fzsica, fisiológica e psicológica" do 

trabalhador, como quis a OIT nessa épocaiBO, seria lícito inferir também que essa inadequação é recíproca. 

Ou seja, se o trabalhador é o sujeito dessa inadequação, tanto ele, enquanto portador desta, como a organi

zação, que a desperta nele, podem indistintamente assumir o atributo de "causa" do AT. Ocorre, evidente

mente, que o poder de barganha de quem estabelece e de quem se submete a essa organização não é o mes

mo. 

175 BIRD & FERNANDEZ 1977 [57]. 
176 ibid Há também um artigo anônimo, enfatizando esse aspecto, publicado no Profissional Safety, 22(6):10-4, 

1977. 
177 ver, por exemplo, LEIGH e col. 1990 [274]. 
178 ver, por exemplo, MASSON 1989 [302] e 1990 [301]. 
179 Tal postura foi explicitamente declarada por um alto executivo da Crysler nos EUA na década de 70, conf. 

BERMAN op.cit.p.l20. Embora os esforços para esvaziar a motivação política pela racionalidade contábil na 
prevenção de AT tenham gerados várias formas de cálculo, estes sempre se referem às "despesas", mas nunca 
aos percentuais do custo de produção. 

180 ver sub-item 1.2.1. 



4-liebe298 87 

Não surpreende, portanto, o fato dessa perspectiva ter sido mencionada sem repercussões nos fins dos anos 

60. 181 Para os autores, a organização estabelece cenários e condições divergentes com o trabalho seguro, 

graças às imposições hierárquicas, às normas de conduta divergentes e às exigências de velocidade de exe

cução. No fim dos anos 70 a organização como causa vai ser retomada por alguns para interpretar o ponto 

comum entre os acidentes em geral (pessoais, materiais e incidentes). 182 Segundo os autores, a organização 

"coloca os indivíduos sob risco", deslocando, portanto, a perspectiva para uma causalidade dada pela von

tade alheia, como já visto em item anterior. 

Como já salientado, a perspectiva da causalidade determinada pela organização apresenta elevada coerên

cia lógica, embora não tenha inteiramente prosperado nesses termos. O seu desenvolvimento, conceitual e 

técnico, acabou ocorrendo mais plenamente nas abordagens sistêmicas. 183 Exceção importante, entretanto, é 

o trabalho de Dwyer1114
• Tomando como base as "relações sociais", este autor defende a tese do AT como 

decorrente das ações da organização no trabalho. Os pressupostos de produção estariam determinando a 

causalidade do A T, uma vez que aqueles estimulam a imposição por maiores rendimentos, o oferecimento 

de incentivos financeiros e o prolongamento das jornadas. Trabalho recente entre finlandeses mostra, en

tretanto, que tais achados não podem ser generalizados. Entre os aspectos administrativos, a necessidade de 

poupar tempo, as programações apertadas e a falta de cuidados podem ter maior influência na ocorrência 

de A T do que a ação de supervisores, colegas, vaidade profissional, curiosidade ou mesmo o sistema de 

remuneração. 185 Tais achados são coerentes com estudos de aceitação de risco entre trabalhadores mantidos 

em condições adversas. Foi demonstrado que os trabalhadores assumem maiores riscos para evitar custos 

e não para aumentar ganhos. Aceitar ou recusar o perigo não é função da remuneração mas sim da possi

bilidade de vír a ser excluído das possibilidades futuras de ser remunerado (ou, de manter o emprego). 186 

1.2.5 Causalidade determinada pelo conflito 

A perspectiva da causalidade determinada pelo conflito decorre em parte da perspectiva ligada à 

organização, porém de forma mais ampla. Em particular, a relação entre organização do trabalho e a con

dição de conflito é passível de diferentes interpretações. Dependendo dos pressupostos teóricos e metateóri

cos o conflito pode ser considerado tanto como plenamente essencial como absolutamente irrelevante. 187 

Nas questões ligadas à saúde e segurança, tanto ambiental como ocupacional, a causalidade determinada 

por conflito ganhou mais atenção no ocidente a partir do final da década de 70. Em decorrência das con

cepções sociais marxistas e da identificação do conflito com a "luta de classes", o "conflito" foi tomado até 

então como um conceito excluído do modo capitalista de produção. 188 Nessa época, entretanto, tanto na 

181 KUIPER & JONGH 1967 [256]. 
182 ANDERSSON e col. 1978 [18]. 
183 Na abordagem sistêmica, a administração tem sido compreendida não só como um dos fatores causais, mas 

mesmo como o próprio sistema que conduz ao AT, conf. FERRY 1988 [163] p.198-207. Entretanto, para o 
MSHA, órgão do Ministério do Trabalho dos EUA, a "administração" contribui para o acidente como causa bá
sica apenas enquanto "política de administração de segurança". Ou seja, a administração é concebida como 
"causa" não pela "ação", mas sim pela "omissão" administrativa, conforme um enfoque de controle sob pressu
postos disciplinares. 

184 DWYER 1991 [150] e 1994 [151] apresenta na primeira obra não só sua teoria e seus dados empíricos coletados 
em diferentes partes do mundo, mas também uma extensa revisão da formação do conceito de AT. 

185 SALMINEN e col. 1993 [425]. 
186 O papel da heurística associada a avaliação de risco e tomada de decisão foi revisto por HEIMER 1988 [222]. 

Estudos das relações custo-benefício na decisão sob risco são citados também por BERNSTEIN 1996 [53] 
p.269-83, confirmando esses achados. 

187 Uma revisão sistemática e específica nesse tema foi feita recentemente por BASTOS & SEIDEL 1992 [38]. 
188 As implicações da predominância desse pressuposto para os aspectos de risco, proteção e saúde e modo de pro

dução capitalista foram analisadas por CLARKE 1989 [102]. 
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Europa como nos EUA, o grande crescimento industrial e a ocorrência (ou possibilidade de ocorrência) de 

acidentes de monta no setor químico e nuclear fez crescer a percepção geral de que os interesses econômi

cos em jogo, ligados à exposição e criação de riscos, não eram propriamente os mesmos entre as empresas 

e a população. Especificamente em relação aos AT, constatava-se, por exemplo, uma desproporção entre a 

rápida expansão econômica da indústria e os custos de atenção à saúde relativos. 189 A polarização então 

reinante na opinião pública pode ser avaliada pelas respostas da "contra-ofensiva". Argumentou-se na épo

ca, por exemplo, que: 190 

"(..) a redução de risco não é isenta do seu próprio risco. O custo desse processo nasce de 

forma desproporcional na população envolvida. O risco não é sempre eliminado mas 

transferido. (..) Esforços coletivos para redução de riscos podem resultar em elevação de 

custos ao consumidor com pouco ou nenhum beneficio, como, por exemplo, as imposições 

de uso de cinto de segurança ou outras medidas de saúde e segurança que muitos ignoram. 

Este fenômeno pode ser denominado de "mercado socializado". Beneficios devem ser pon

derados em relação aos custos da eliminação de riscos. Um ambiente livre de riscos cons

titui uma caricatura da sociedade humana. Além disso, promover que outros assumam nos

sos riscos é convidá-los a tomar posse de nossa liberdade. " 

Wildavsky, 1979 

A condição de conflito, portanto, já se mostrava de fato e não podia mais ser negada. 

Evidentemente, a posição de Wildavsky, colocada acima, gerou contestações nos anos seguintes. Foi argu

mentado, que o "mito capitalista do progresso" faz correlacionar o elevado padrão de vida no ocidente ao 

espírito empresarial e ao comprometimento com o desenvolvimento tecnológico. Wildavsky estaria configu

rando esse mito ao defender a manutenção de um nível de risco diante das reivindicações sociais pela sua 

redução. Tal aproximação estaria também ignorando o papel, no mundo dos negócios, tanto das caracterís

ticas corporativistas como o esforço militar no desenvolvimento tecnológico. Forças políticas e econômicas 

estão não só intricadas mas também desigualmente distribuídas. As grandes corporações não reduzem ris

co, mas sim, o distribuem para certos segmentos da sociedade menos favorecidos. 191 

Embora o principal objetivo dessas colocações fosse atender os crescentes conflitos decorrentes das regu

lamentações (ou não-regulamentações) ambientais nos EUA, os argumentos prestavam-se também os peri

gos de AT. Foi colocado, na mesma época, que os problemas de saúde e segurança (tanto ambiental como 

ocupacional) são em geral produtos de conflito social. Assim sendo, o capitalismo em si não seria a "causa 

ou a cura do risco" e as demandas públicas por mais intervenção não estariam refletindo a busca por "cer

tezas", mas sim a insatisfação coletiva com um sistema que produz um elevado nível de vida e terríveis 

perigos ao mesmo tempo. Para o autor, são as condições de decisão democrática que podem produzir mais 

segurança, enquanto que o capitalismo pode ou não produzi-la. 192 

Embora ainda continue objeto de estudo193
, a perspectiva do conflito como causa exclusiva do AT tem sido 

em geral pouco empregada no meio técnico-científico, em parte pelas possibilidades de inserção de seus 

conceitos em compreensões sistêmicas. 

189 CATALANO 1979 [92]. 
190 WILDAVSKY 1979 [490]. 
191 BYRNE & MARTINEZ 1989 (80]. 
192 CLARKE 1989 (102]. 
193 Ver por exemplo, LARSSON 1993 (267] que propõe uma interpretação da causalidade a partir de modelos 

econômicos entre os escandinavos. Na América Latina, essa perspectiva foi e continua sendo aplicada por A 
Laurell aos problemas de saúde ocupacional em geral. Ver por exemplo, LAURELL 1983 [269] e LAURELL & 
NORIEGA 1989 [268]. 
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1.3 PERSPECTIVA TECNOLÓGICA SOB ABORDAGEM SISTÊMICA OU MULTI

FATORIAL 

A compreensão da causalidade do A T sob o ponto de vista sistêmico, ou multifatorial ganha maior 

atenção a partir da crise do final dos anos 60. Com o movimento pela "humanização do trabalho", surgido 

nos anos subsequentes, a perspectiva tecnológica da causalidade do A T passa a levar em conta, ou faz 

surgir, outras teorias explicativas em conformidade com esse enfoque. A idéia de sistema e suas implica

ções, não eram de todo absolutamente novas\ mas a sua aplicação na organização do trabalho vinha ga

nhando destaque com as novas propostas de gerência publicadas a partir dos anos 50.2 Desde então, a pa

lavra "sistema" ou "sistêmico" vem sendo amplamente usada, chegando mesmo a tomar-se um modismo, 

capaz de dar uma conotação de contemporaneidade aos estudos dos processos envolvidos nas organiza

ções.3 Logo, as interpretações devem ser cautelosas, pois nem todas as abordagens recentes ditas "sistêmi

cas" podem estar necessariamente assumindo os pressupostos específicos para serem assim caracterizadas. 

O enfoque sistêmico gerou contribuições tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista metodoló

gico na investigação da causalidade. Tal fato não impediu mas, pelo contrário, permitiu que as mesmas 

teorias até então dominantes continuassem sendo aplicadas sob as novas técnicas, próprias da abordagem 

sistêmica. Se faz necessário, portanto, separar claramente na exposição da abordagem sistêmica o que é 

próprio da teoria e o que compete ao método. No primeiro caso, trata-se do uso de novos pressupostos, 

implicando em propostas de intervenção muito diferentes daquelas havidas até então. No segundo caso, os 

pressupostos e as propostas de medidas de intervenção continuam os mesmos da abordagem não-sistêmica 

ou "tradicional", embora o método de investigação faça uso de instrumentos próprios da multicausalidade. 

Em outros termos, embora não seja possível demonstrar-se a multicausalidade com métodos de monocau

salidade, o inverso é possível.4 

Não é surpreendente, portanto, que, já desde o início na metade da década de 70, a abordagem sistêmica 

tenha se prestado também para manter os enfoques tradicionais. Exemplo nesse sentido foi uma proposta 

apresentada na França, naquela época, de um novo método de análise de AT baseado na "teoria dos con

juntos".5 O AT seria decorrente de "elementos condutivos" (tarefa, equipamento, ambiente), de "elementos 

humanos" ("psicosocial", fisiologia, treinamento), de "causas" (colisão, quedas etc) e efeitos.6 Ou seJa, 

embora inovadora, a causalidade continuava ainda sendo interpretada de forma bipolar. 

Em contrapartida, na mesma época, outros já consideravam a interpretação do A T por uma "aproximação 

complexa", pressupondo-o como o resultado de uma série de causas em alternativa ao fator humano como 

1 A idéia de sistemas remota desde o século XVII com a concepção de "sistemas mecânicos" e mais tarde com os 
sistemas orgânicos. Uma generalização mais "sistemática" vai ser possível a partir dos trabalhos de Levi-Strauss, 
com o predomínio do estruturalismo. 

2 METHERBE 1986 [317] destaca o artigo de K. Boulding "General systems theory- The skeleton of science" 
Managment Science, 1956. 

3 METHERBE op.cit. 
4 Conceitualmente, na causalidade não-sistêmíca, ou "causalidade tradicional", a "causa" de um fenômenos é esta

belecida por sua relação com os anteriores num encadeamento unilateral. Conforme o nível de proximidade, 
pode-se falar em "causa eficiente" e "causa histórica". Como será visto a seguir, uma análise sistêmíca admíte 
também uma análise tradicional, pressupondo, nesse caso, seqüências "causa-efeito" arranjadas de forma con
vergente, como num funíl ou vários funis combinados, conf. BUCK.LEY 1967 [77] p.l02-5 e 109-15. 

5 (Anônimo) 1976 [480]. Também o NIOSH nos EUA "adotou" a teoria de sistemas, cuja "compreensão sistêmica" 
prestou-se apenas para demonstrar a condição de "componente primário" do ''fator humano" na etiologia dos AT, 
conf. GUSTIN 1981 [204]. 

6 ibid. 
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causa única. 7 Para expor essa complexidade presumida, propunha-se a construção de uma "árvore de fa

lhas" onde os perigos e os fatores técnicos, organizacionais e individuais seriam considerados. Uma pro

posta, portanto, radicalmente diferente ao que havia até então, não só na compreensão da realidade, como 

também na técnica de sua descrição. 

Assim sendo, antes de se expor as diversas perspectivas possíveis para a interpretação da causalidade sob o 

enfoque sistêmico, convém revisar os conceitos de sistema e de abordagem sistêmica, além das técnicas 

próprias da análise de sistemas. Como o AT decorre de uma ação social (como o trabalho), é oportuno 

também o confronto analítico e conceitual permitido pelas diferentes compreensões de sistema nas ciências 

SOCiaiS. 

1.3.1 Conceito de sistema 

Define-se sistema como uma "coleção de entidades"8 ou coisas, relacionadas ou conectadas de tal 

modo que "formam uma unidade ou um todo"9
, ou que "propiciem a consecução de algum fim lógico a 

partir dessas interações conjuntas". 1° Cada componente se relaciona pelo menos com alguns outros, direta 

ou indiretamente, de modo mais ou menos estável, dentro de um determinado período de tempo, formando 

uma rede causa/. 11 As entidades podem ser tanto pessoas, máquinas, objetos, informações ou mesmo outro 

sistema, no caso, subsistema. Essas mesmas podem ser inerentes (internas) ao sistema ou transientes (em 

movimento) a ele. O sistema estabelece urna fronteira (fig. 1.3) e tudo que é externo a ele é chamado de 

meio ambiente do sistema. 12 

Sistema 

Entradas 

Ativador 

Figura 1.3 
Modelo geral de sistema. 

Sensor 

Saídas 

Controle 
do 

Sistema 

7 
ZlMOLONG 1976 [504), na Alemanha, vai influenciar outros propostas nesse gênero naquele país. KUHL
MANN 1981 [254) vai referir-se à compreensão sob princípios derivados da cibernética, num sistema de rela
ções estabelecido pelos subsistemas homem, máquina e ambiente. 

8 METHERBE op.cit. e LAW & KELTON 1991 [271). 
9 METHERBE op.cit. 
10 LAW & KELTON op.cit. 
11 BUCKLEY 196 7 [77] p 68-9. 
12 METHERBE op.cit. 



5-lieber98 91 

Os sistemas, em relação à sua interação com o meio ambiente, têm sido classificados como fechados ou 

abertos, embora na realidade nenhum deles se apresente sob essas formas extremas. No sistemas fechados 

(ou estáveis, ou mecânicos) há pouca ou quase nenhuma interação com o meio, ao contrário dos sistemas 

abertos (ou adaptativos, ou orgânicos). Os sistemas compreendidos como "mecânicos" buscam minimizar a 

organização (equilíbrio), enquanto que os sistemas "orgânicos" buscam a preservação de uma estrutura 

geneticamente dada dentro de certos limites (homeostase). 13 O sistema cibernético é um tipo particular de 

sistema aberto. Sua principal característica é a complexidade e a morfogênese (recriação de estruturas). 

Ou seja, ao contrário dos demais, os sistemas cibernéticos têm características adaptativas, onde a criação, 

a elaboração e a modificação das estruturas são tidas como pré-requisito para permanecerem viáveis como 

sistemas operantes. 14 Estas e outras características estão resumidas no quadro 1.3. 

Quadro 1.3 

Tipos de sistemas e suas características. 

Características <•J 

Fechado 

Arquétipo (bJ Mecânico 

Natureza Auto-contido 

Interação: 

- Com ambiente Rara 

- Entre entidades Estáveis, previsíveis 

Estruturação Maior 

Operação Estruturada, rotineira 

Entrada/saída Conhecidas 

Viabilidade (bJ Equilíbrio 

Estado mais provável Busca de organização 
míruma. 

Realimentação (b) Ausente 

Maior dependência (b) Espaço, tempo, energia 

Destino Decadência 

Aumento da entropia 

13 BUCKLEY op.cit.p. 20. 
14 ibid. 

Tipos de sistema 

Aberto Cibernéticob 

Orgânico Sociocultural 

Auto-organizado Adaptativo 

Intensa, necessária, seletiva Processamento, intencional. 

Mutáveis, menos previsíveis Instáveis, precípitantes. 

Menor Fluída 

Alterada ou recriada. 

Menos estruturada, pouco rotineira. Morfogênica 

Conhecidas + desconhecidas Conhecidas + desconhecidas 

Homeostase Transformação 

Variação sob estrutura genetíca- Instável, reelaborando as estru-
mente dada. turas. 

Presente Complexa 

Informação + energia Informação 

Mudanças nas entidades/interações Mudanças nas estruturas. 

Redução da entropia Reorganização 

a) conf. Metherbe 1986 b) conf. Buckley 1967 
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A perspectiva geral de sistemas pressupõe não o mero raciocínio por analogia, mas o discernimento de 

semelhanças fundamentais de estrutura. 15 Assim, é prática comum que uma análise de sistema busque 

identificar os componentes básicos, mais ou menos comuns a todos os sistemas. Além das entidades e do 

meio ambiente, já mencionados, os sistemas dispõe de uma organização própria, compreendendo relações 

em uma estrutura, além de um processo subjacente a esta, propriedades que têm sido falsamente confundi

das com sistema em si. 16 O sistema admite uma representação, o modelo. reuníndo essas propriedades 

identificadas, cujo contorno estabelece (por exclusão) o meio ambiente e as entradas/saídas. O modelo 

refere-se sempre a um estado, ou condição assumida pelo sistema em dado ínstante, fruto de um controle. 

A figura 1.3 mostra a representação geral desses conceitos. 

O arranjo sistêmico define algumas características aos seus constituintes, detalhadas a seguir. 

a) organização 

Todas as coisas apresentam certo grau de sistematização. O que vai distinguir a formação de um siste

ma, ou não, é a organização. Portanto, um sistema não é apenas uma coleção de entidades. Graças à or

ganização, aquele agregado assume propriedades que não podem ser encontradas nas entidades isoladas, 

ou mesmo na mera reunião destas. Num sistema sociocultural, por exemplo, um indivíduo dentro de 

uma sociedade não pode ser compreendido como um ente solitário em sua biologia. O indivíduo que age 

- a pessoa psicológica - é uma organização que se desenvolve mantendo continuamente intercâmbio 

simbólico com os demais pessoas. 17 

b) relações 

As entidades num sistema estabelecem relações entre si. Estas podem ser mútuas ou unidirecionais, li

neares ou não, contínuas ou intermitentes, e variar em graus de eficácia e prioridade causal. 18 Sistemas 

complexos, em particular, admitem funções escalares (step fonctions), precipitantes, além de mecanis

mos amortecedores e interações complexas de retroalimentação nas relações. 19 A informação é uma tí

pica relação entre conjunto de variáveis20
, de forma que a natureza da relação poder ser tanto energia, 

predominante em sistemas mecânicos, como informação, predominante nos sistemas cibernéticos, ou 

ainda uma combinação de ambas, como nos sistemas orgânicos. 

As relações tem sido objeto de teorias interpretativas, definindo algumas perspectivas teóricas. É possí

vel ainda diferentes compreensões dos processos subjacentes na mesma perspectiva, de acordo com os 

diferentes referenciais metateóricos assumidos. Por exemplo, em ciências sociais são mais conhecidas a 

teoria da troca e a teoria dos jogos para explicar a condição dinâmica de um sistema. Admite-se, na 

primeira, que as relações sociais não decorrem de um consenso automático ou transcendental, como se 

todos os atores estivessem em convergência num determinismo normativo. Mas ao pressupor que os in

divíduos são seres pensantes, com capacidade de escolha e de transformação das próprias estruturas 

15 A interpretação por sistema cibernético admite haver um paralelismo entre o comportamento humano e as má-
quinas de comunicação no arranjo de estruturas, mas isso não implica que sejam iguais. 

16 BUCKLEY op.cit.p.2l. 
17 ibid. p. 70-2. 
18 ibid. p.68. 
19 ibid. p.21. 
20 ibid. p.77. 
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normativas, a teoria da troca não exclui divergências em como aplicá-la. Essa teoria admite concepções 

sob modelos tanto estruturais como processuais, de consenso ou de conflito, de persistência ou de mu

dança, por um estrutura de categorização ou de dedução. 21 A teoria do jogos. por sua vez, também tem 

sido usada, muito embora seus princípios de "soma nula", de exclusão da convergência de interesses e 

da preferência por resultados conforme uma dada escala de valor acabem por atribuir uma natureza por 

demais estática ao sistema?2 

c) estrutura/processo/informação 

A disposição das relações estabelecendo uma estrutura não implica em revelação do processo pelo qual 

a elas se chega. Há processos decorrentes da natureza das entidades, dos fins do sistema e da forma de 

intercâmbio com o meio. Particularmente nos sistemas cibernéticos, onde as estruturas estão em plena 

transformação, referindo-se a um dado estado, o conhecimento do processo pode ser mais relevante que 

o da estrutura. Nesses casos, é comum que a estrutura se tome tão fluida que acabe se confundindo com 

o processo (de comunicação). As entidades estão frouxamente estruturadas, mas também permeadas por 

"informação", capaz de deflagrar a liberação de grandes aportes de energia no subsistemas ou entidades 

conectadas. Esse é o caso, por exemplo, em que um trabalhador (subsistema) percebe um perigo (pela 

informação) de uma máquina (subsistema) e reage de forma inesperada ou imprevista (libera energia). 

A informação, portanto, não é uma entidade, mas uma relação. 23 

d) modelo/estado 

O sistema admite um estado. definido como uma coleção de variáveis que descrevem o sistema em dado 

instante do tempo. Nesse sentido, os sistemas podem ser classificados como discretos ou contínuos, de

pendendo do comportamento dessas variáveis no curso do tempo considerado.24 Para verificação desse 

estado presta-se o uso de um modelo. O modelo permite alguma compreensão do comportamento do 

sistema. Basicamente, o modelo consiste de entradas e saídas e do sistema ou subsistemas que o com

põe, além das entidades e das suas respectivas inter-relações, figura 1.3. 2~ 

O modelo não se confunde com a realidade. O modelo é o resultado de pressupostos ou do conjunto de 

conjecturas assumidas para se compreender o funcionamento do sistema. Cabe ao modelo, portanto, não 

a representação do que ocorre de fato, mas sim prestar-se ao fim de fornecer alguma compreensão do 

comportamento pesquisado. 26 Daí se deduz que há sempre simplificações, omissões e escolhas que o 

analista faz em conformidade com os seus propósitos. Quando estes são analíticos, há ainda outras con

siderações como as possibilidades computacionais. 27 Em qualquer circunstância, entretanto, o modelo 

deve corresponder ao sistema concebido, cabendo ao analista perceber como o sistema em estudo apro

xima-se ou afasta-se de algum arquétipo (mecânico, orgânico, cibernético), conforme tab. 1.3. 

21 ibid p.158. A "teoria da troca" inova as explicações em ciências sociais até então calcadas no determinismo 
normativo. A teoria da troca pressupõe que os sujeitos são indivíduos pensantes que tomam decisões capazes de 
influenciar não só o seu comportamento como os dos outros. E ainda, que tal comportamento, embora possa ser 
condicionado, também envolve expectativas, implicando em determinações. 

22 BUCKLEY op.cit.p. 179-180. 
23 ibid. 77. 
24 LA W & KEL TON op.cit. 
25 METHERBE op.cit. 
26 LA W & KELTON op.cit. 
2

' Tratando-se de modelos simples, o método usado é analítico (cálculo algébrico ou de probabilidades). Em mo
delos complexos, o comportamento é avaliado por meio numérico, atribuindo-se diferentes valores às variáveis, 
conf. LAW & KELTON op.cit. 
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Modelo mecânico: A concepção de sistema sob o modelo mecânico data do século XVII. Seus princípi

os decorrem da sistematização dos conceitos de física como espaço, tempo, atração, inércia, força e po

der. Com isso, os sistemas são concebidos sob "campos de força", "transformação de energia", "entro

pia social" e outras analogias. O propósito é representar elementos em mútua relação, buscando um 

"estado de equilíbrio". O pressuposto é que para toda ação cabe uma reação restauradora. As princi

pais críticas ao modelo mecânico nas ciências sociais decorrem do uso do conceito de equilíbrio. Evi

dencia-se a escolha arbitrária das normas dadas, simbólicas de equilíbrio. O argumento da preexistência 

de normas desconsidera, por exemplo, a preexistência de formas alternativas e opostas, tão antigas 

quanto as assumidas como válidas. Para muitos, o estado de equilíbrio é temporário, efêmero, prestan

do-se no máximo como artifício heuristico.28 

Modelo orgânico: O modelo orgânico surge em era posterior, acompanhando as descobertas promovi

das na ciências biológicas, principalmente de C. Bernard e Cannon. Spencer promove o organicismo, 

concebendo a sociedade em analogia ao corpo vivo. Além da mútua dependência das partes (como no 

modelo mecânico), o modelo orgânico pressupõe a cooperação com um fim único. A ênfase na ordem, 

cooperação e consenso (modo organicista de cooperação das partes) caracteriza o funcionalismo. A 

concepção do sistema é o de uma estrutura relativamente fixa com limites rigorosos para demarcação 

dos desvios. O equilíbrio decorre de processos continuamente ativos, buscando neutralizar as fontes en

dógenas ou exógenas capazes de alterar a estrutura (homeostase). O conceito de equilíbrio inova ao 

pressupor uma condição dinâmica, processual e mantenedora de sistemas biológicos, basicamente ins

táveis. 

A critica ao modelo biológico nas ciências sociais decorre da contradição do próprio referencial analó

gico. Quando se presume a cooperação e o consenso, busca-se referência na condição fisiológica do in

dividuo, mas quando se busca justificativas para as desigualdades, a referência é a condição da espécie, 

ou filogenia (darwinismo social). Além da oposição teórica conflito-consenso no duplo modelo biológi

co, o funcionalismo, que lhe dá suporte, fala de fatos sociais "que têm" tais e tais "funções", como se 

fosse verdades auto-suficientes.29 

Modelo de processo: O modelo de processo concebe o sistema como uma interação complexa, muhifa

cetada e fluida em graus de intensidade nas associações. A estrutura é uma construção abstrata (repre

sentação temporária). Nas ciências sociais admite-se que os sistemas sociocuhurais são inerentemente 

elaboradores e modificadores de estrutura. Pela mudança contínua das estruturas, o sistema promove 

adaptações às condições tanto internas como externas. O equilíbrio social é em si mesmo uma expressão 

de acomodação temporária e, no curso do tempo, constata-se pela história o processo dialético da emer

são de novas estruturas (Marx e Engels). Nesse modelo, constitui erro conceber uma estrutura estática e 

as mudanças como patológicas. Em conseqüência dessa orientação dinâmica (sem pressuposto de esta

bilidade ou de integração funcional), as maiores atenções estão vohadas ao processo e não às estruturas 

que decorrem deste, mesmo porque, as associações humanas altamente estruturada não constituiriam 

regra. Pressupõe-se que a vida do grupo recebe do próprio processo interativo as suas principais carac

terísticas, as quais não podem ser adequadamente analisadas em função de atitudes fixas ou conceitua-

28 BUCKLEY, op.cit.p. p24-28. Exemplos de uso desse modelos são as concepções de T. Parsons na sociologia, K. 
Lewin na psicologia e Pareto na economia. 

29 BUCKLEY, op.cit.p. p28-36. 



5-lieber98 95 

das por estruturas. O ser humano não é um ser indiferente, arrastado pelo sistema, e as normas não são 

quadros de referência absoluta.30 

A critica que pode ser feita nesse modelo de conflito é, evidentemente, a noção absoluta de progresso. 

Pode-se colocar em questão até que ponto há de fato mudança nas estruturas pela ação dos processos. 

Além disso, é questionável essa condição absoluta de dinamismo, em desprezo a todas as ações voltadas 

à manutenção das estruturas, ainda que (ou, principalmente porque) elas possam estar sendo mantidas 

justamente por aqueles que se encontram oprimidos por elas. 

Modelos híbridos e o lugar da "aberração": Entre esses modelos arquétipos, há, evidentemente, vári

as propostas intermediárias. Em particular, para a causalidade do AT interessa a forma como os cien

tistas sociais concebem a condição da alteridade, ou do indivíduo colocado em condição de um diferen

te, em função do seu estado no sistema. Essa é a situação do desviante ou do produto da aberração. 

Tanto no modelo mecânico como orgânico e em certo sentido, também no processual, a aberração faz 

parte da compreensão sistêmica à medida que ela mesma é excluída do próprio sistema.31 Mesmo em 

outros modelos, como equilíbrio-função de Parson, a aberração, colocada dentro do sistema, presta-se 

unicamente como objeto do controle, presumindo-se que o objetivo central do sistema é a preservação 

da sua ordem, ao invés da preservação do próprio sistema. Ou seja, confunde-se ordem com sistema. 

Essa proposta, evidentemente, desconsidera que a aberração é um conceito normativo, decorrente de 

urna escolha arbitrária do sistema de referência, ao incluir só as relações dominantes. As aberrações 

tomam-se residuais, sem status de parte integrante do sistema. A importância atribuída a um dado con

trole é unilateral e o fato de contribuir para a parte representada pela estrutura dominante não implica 

que o seja para o sistema como um todo. Com isso, o espaço de questionamento não se abre para a in

vestigação dos mecanismos que mantém tais estruturas de tensão ou aberração, limitando-se às conside

rações de mecanismos defesa, ajustamento e controle da aberração, como se coubesse unicamente ao 

ator adaptar-se à estrutura dominante. Desconsidera-se o fato fundamental que as mudanças estruturais 

também se prestam à salvação do sistema. 32 

A integração plena do desvio ou da aberração no sistema constitui proposta no modelo de equilíbrio de 

Homans. Seu pressuposto básico é a natureza aberta dos sistemas sociais e a inadequação do modelo 

mecânico. Na sua compreensão, os sistemas concebidos sob modelo mecânico são incapazes de elaborar 

estruturas, não criam relações novas e mais complicadas, não revelam causas eficientes favoráveis à 

causas finais e não progridem sem ajuda de ninguém. Os sistemas sob o modelo mecânico são fechados 

e entrópicos, ao contrário dos sistemas sociais. Em alternativa, o autor propõe um modelo sem pontos 

fixos, onde não só a aberração, mas também a tensão e a pressão são partes integrantes do sistema. O 

pressuposto é que "manter padrão é um milagre!", que nada se sustenta automaticamente e que a re

sistência não é inércia. Além disso, nem todos os estados estão em equilíbrio e nem o sistema mesmo 

busca equilíbrio. O sistema em si não tem problemas, quem tem problemas é o lider, ou a estrutura 

dominante, diante das mudanças estruturais que o sistema assume. Logo, as estruturas presentes não 

surgem porque são necessárias ao sistema, como imperativos funcionais, mas sim porque são produzi-

30 BUCKLEY, op.cit.p. p37-44. 
31 Se no modelo mecânico e orgânico a aberração constitui, respectivamente, o desequilíbrio e a disfunção, no mo

delo processual, em particular, o aberrante (ou, o "problema") é, pelo contrário, justamente aquilo que mantém 
regra. "Aberrante" é aquele que quer se manter como já está, aquele que recusa o conflito ou o processo trans
formador. ou seja, o "reacionário" ou "tradicionalista". Genericamente, portanto, concebe-se que o sistema só 
pode "operar" se a aberração for excluída, ou se estiver fora dele. 

3
: BUCKLEY. op.cit.p. 45-55. 
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das por forças dos elementos e de suas relações. O sistema não impõe o controle, ele é o próprio con

trole e este está implícito nas relações de mútua dependência, ao invés de separado delas. Havendo inte

ligência e idéias, há autoridade. Quando o sistema tenta traduzir causas finais em causas eficientes, en

volvendo comunicação interna e realimentações, descobre "estados constantes" relativamente transitóri

os e que dão lugar a outros "estados constantes" de estrutura cada vez mais complexa. Tal condição o 

autor denomina de "equilíbrio prático". 33 

e) controle 

Tradicionalmente, a teoria dos sistemas pressupõe que todo sistema viabiliza-se a partir de alguma in

teração controlada com o meio, caso contrário, ele fenece. O controle preserva o sistema por um pro

cesso retroalimentador (jeedback). Seu propósito é garantir a "adaptação inteligente" do sistema às mu

danças externas e internas que ocorrem. O controle depende do confronto da condição real com a con

dição desejada e dos meios necessários à percepção dessas condições e à atuação corretora.34 

A condição estrutural do controle, como uma entidade à parte ou não, depende do modelo assumido. O 

processo de retroalimentação ou realimentação pode ser tanto compreendido como um subsistema 

comparativo, como inerente ao próprio processo das relações. No que diz respeito ao controle, os siste

mas adaptativos complexos, como é o sociocultural, caracterizam-se pela intencionalidade, corporizada 

nesse processo de retroalimentação. Nesses termos, o conceito de retroalimentação redefine a causa te

leológica ou "final" em "causas eficientes", pois aquilo que traduz as metas, os acontecimentos futuros, 

fica explicado em termos de causas "eficientes" que operam no espaço e tempo presente. Isso deixa cla

ro que a retroalimentação não é uma mera interação recíproca, mas é um instrumento de operacionali

zação de variáveis de critério. Num sistema mecânico, as contingências devem estar todas previamente 

antecipadas (o lubrificante antecipa o atrito que a máquina lubrificada ainda não apresenta), mas num 

sistema cibernético, as novas condições do ambiente ou das entidades prestam-se como informações 

para serem usadas contra elas mesmas, em conformidade com essas variáveis de critério. Ou seja, en

quanto o equilíbrio restringe o sistema mecânico às condições constantes, a retroalimentação inclui as 

mudanças, ou diferentes estados, como um aspecto inerente e necessário aos sistemas complexos, capa

citando-os à morfogênese. 3~ 

f) interface 

A comunicação entre um sistema e outro ou entre subsistemas pressupõe uma interface. Para que haja 

conexão, a interface deve ser uma interface operacional, pressupondo um padrão de conexão. Assume

se que, quanto mais rígido for o padrão, mais conveniente será a interface. Como a rigidez absoluta é 

muito dificil, as interfaces submetem-se a "técnicas de adaptação", como "tradução" e "recursos de fol

ga".36 

33 conf. BUCKLEY, op.cit.p. 55-62. Sua interpretação é que o modelo descrito constituiu um enorme avanço nas 
concepções americanas de teoria sociocultural, embora lamente que o autor venha a complementar a teoria com 
explicações calcadas em psicologismo reducionista. As expressões causa eficiente e causa final decorrem da 
compreensão de causalidade aristotélica e serão melhor estudadas em capítulo seguinte. 

34 METHERBE op.cit. 
313UCKLEY, op.cit.p 83-91. 
36 METHERBE op.cit.. Exemplo típico de "recurso de folga" são os estoques intermediários (tidos como onerosos) 

que os sistemas produtivos são obrigados a manter para evitar a descontinuidade da produção. As propostas 
mais recentes de técnicas de gerência como ''just in time" (flT) buscam reduzir essa "adaptação" graças à maior 
rigidez dos padrões. 
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Por outro lado, a flexibilidade da interface pode ser compreendida como necessária quando se tem em 

mente que a contingência é a natureza de todo sistema aberto e de toda organização. Nas palavras de 

Wiener:37 

" ... não se pode obter idéia significativa de organização num mundo em que tudo é necessá

rio e nada é contigente. " 

Wiener, 1956 

Para o próprio Wiener, um dos percursores da concepção sistêmica aplicada a modelos cibernéticos, 

mesmo as interdependências internas não são completas, havendo um certo grau de variação entre uma 

e outra, ou seja, um certo nível maior ou menor de coerção. Coerção e contingência operam-se inversa

mente, tanto no sistema como nos subsistemas ou entidades. Pois, para que um sistema complexo possa 

controlar ou adaptar-se ao meio, ele precisa ter pelo menos tanta variedade quanto a existente no meio 

controlado. Entendendo-se variedade como "entropia" ou "liberdade" de escolha de alternativas.38 

1.3.2 Conceito de abordagem sistêmica 

A abordagem sistêmica de um problema é mais que o simples uso de uma técnica, embora não possa 

dispensá-Ia. Uma boa definição foi formulada por K. Boulding nos anos 50:39 

''A abordagem sistêmica é a maneira como pensar sobre o trabalho de gerenciar. Ela for

nece uma estrutura para visualizar fatores ambientais internos e externos como um todo 

integrado. (..) Os conceitos sistêmicos criam uma maneira de pensar a qual, de um lado, 

ajuda o gerente a reconhecer a natureza de problemas complexos e, por isso, ajuda a ope

rar dentro do meio ambiente percebido.(..) Mas é importante reconhecer que os sistemas 

empresariais são uma parte de sistemas maiores (..) (e) estão num constante estado de mu

dança - eles são criados. operados, revisados e, freqüentemente, eliminados. " 

Boulding, 1956. 

Fica claro que abordagem sistêmica é antes de mais nada, "uma maneira de pensar", assumindo com isso 

as suas implicações. Sua pretensão é compreender o mundo empírico sob uma "estrutura teórica sistêmi

ca", agindo em conformidade com esses pressupostos e com essa compreensão particular. Consequente

mente, relacionam-se mutuamente a filosofia de sistemas (a forma de pensar), a análise de sistemas (o 

método ou técnica de análise) e a gerência de sistemas (o estilo de ação). Como ponto de partida, a abor

dagem sistêmica pode tentar isolar os sistemas, subsistemas ou entidades para melhor estudá-las (reducio

nismo). Mas o analista de sistemas deve estar sempre ciente que as interações podem ser tão ou mais im

portantes que esses elementos. Ou seja, sob essa abordagem, um sistema não é apenas a soma de suas par

tes.40 

Tratando-se de condições complexas, cuja complexidade deve ser preservada, compete ao analista, a partir 

da definição de objetivos e critérios do sistema, estabelecer claramente: 

r conf. BUCKLEY, op.cit.p.l24. 
38 BUCKLEY. op.cit.p.l25 e 133. 
39 METHERBE op.cit. 
40 METHERBE op.cit. 
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• O que vai ser incluído ou excluído na análise (processo de inclusão); 

• Como vai ser estruturado os atributos (processo de estruturação). 

O processo de inclusão e estruturação são concomitantes. Para este úhimo, o analista busca as relações

chave entre as entidades escolhidas, prestando-se o uso de técnicas específicas como teoria das filas, pro

gramação matemática e teoria dos jogos. Mas para o processo de inclusão só interfere a criatividade, ca

paz de ultrapassar o óbvio na busca de entidades significativas ao sistema. Tem sido denunciado que, em 

geral, tem havido muito esforço no processo de estruturação, em detrimento do processo de inclusão. Além 

disso, constitui desafio a todo analista caracterizar a dimensão do tempo, se os sistemas são compreendidos 

como dinâmicos.41 

1.3.3 Análise de sistemas e a causalidade 

Wiener, já colocava na década de 50 que o propósito da pesquisa de sistemas deveria ser a desco

berta de semelhanças e diferenças estruturais entre tipos de sistemas que diferem substantivamente.42 A 

rigor, portanto, o propósito geral de uma análise de sistemas deveria ser compreensivo e, no que diz res

peito à causalidade, deveria ser compreender urna possibilidade de "encadeamento causal" ao invés de 

"atribuir causa". Em alguns casos a diferença pode ser sutil, mas fica nítida quando se admite que um sis

tema complexo tem urna dinâmica revelada por diferentes estados, um dos quais determinado, por exemplo, 

pelo próprio ato de análise.43 

Com relação aos procedimentos analíticos, a aproximação sistêrnica em si não determina urna metodologia 

de análise, muito embora exclua a hipótese de se "estabelecer causa" por uma relação simples de causa e 

efeito em um encadeamento unilateral, como o faz a abordagem não-sistêrnica. A possibilidade de inferên

cia de "causa", em sentido amplo, é determinada pela natureza do modelo adotado, o qual proporciona 

diferentes orientações metodológicas. Em cada um prevalece um gênero compreensivo de relação causal, os 

quais tem sido destacados nas ciências sociais como relação causal tradicional, interacionista, funcional 

ou teleológica e retroalimentada.44 

a) análise tradicional 

Na análise tradicional prevalece a seqüência causa-efeito. Os acontecimentos próximos do fenômeno 

são considerados causa eficiente e se a análise se estender relativamente no passado os achados são 

causas históricas. Na compreensão sistêrnica, os acontecimentos vão sendo ligados entre si e o arranjo 

assume a forma convergente de um funil. Alguns ligam urna série de funis uns aos outros. O pressu

posto é que um acontecimento decorre de múhiplos efeitos e cada um desses depende de múltiplas cau

sas, mas a análise permite que o foco de interesse se "estreite" até se alcançar o comportamento depen-

41 METHERBE op.cit. 
42 BUCKLEY op.cit.p.l7-20. 
43 Pode-se pressupor que um analista de AT, seguindo rigorosamente a recomendação empirista de se "ater aos 

fatos". pouco poderá revelar em relação às estrutura, cujo estado já não é mais o mesmo, transformada que foi 
já pelo próprio A T. Por outro lado, se tentar descobrir o processo subjacente, diante do novo estado constatado 
do sistema (o AT). o analista não pode desconsiderar que os "fatos apreensíveis" decorrem de relações com
pletamente modificadas pelo acontecimento (o AT). 

44 BUCKLEY op.cit.p.l02-22. 
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dente. O problema mais evidente é até onde deve-se regredir na boca do funil que pode assumir dimen

sões infinitas. Os defensores dessa concepção usam argumentos pouco claros como "enfoque social", 

"enfoque histórico" e a aplicação da teoria de campo de K. Lewin. Outros aplicam múltiplos funis inter

ligados, justificando-os por "razões de condutibilidade estrutural".4~ 

b) análise interacionista 

A análise interacionista decorre do neo-positivismo. A dependência causal é substituída por uma inter

dependência funcional. Presume-se que as partes num arranjo social não são tipicamente independentes, 

mas mutuamente inter-relacionadas, numa rede estática de dependências recíprocas. Consequentemente, 

a rigor, não se pode falar de "causas", mas de "interações". O interacionismo tem princípios calcados na 

fisica e, portanto, pressupõe um sistema fechado sob equilíbrio mecânico. Sob uma equação funcional, 

a ordem é eterna, sem possibilidade de se indicar a natureza das mudanças numa ordem mutável e sem 

possibilidade de evidência da relevância de um fator sobre outro.46 

c) análise funcional 

A característica distintiva da análise funcional não é a noção de interdependência das partes. Na análise 

funcional compreende-se o fenômeno presente em função das suas conseqüências para a continuidade 

ou sobrevivência do complexo que faz parte (enfoque teleológico). As forças e os mecanismos se acham 

presentes para produzir a estrutura dada. Os "pré-requisitos funcionais" e as "necessidades sistêmicas" 

são gratuitos. Tal como a análise interacionista, a análise funcional é incapaz de lidar com mudanças e 

transformações ou de estabelecer prioridade de alguma parte sobre outras. Além disso, fica ausente a 

possibilidade de intenção, prevalecendo sobretudo as "necessidades do sistema".47 

d) análise por retroalimentação 

A análise por retroalimentação, indicada para sistemas complexos adaptativos, coloca em questão al

guns princípios correntes na causalidade. Não procedem, por exemplo, as afirmativas do tipo "Tudo que 

acontece tem uma causa." ou, "Causas semelhantes produzem efeitos semelhantes.", ou ainda, "Quando 

há uma diferença no efeito há uma diferença na causa." Na análise por retroalimentação é possível 

aplicar-se conceitos de eqüi.finalidade e multi.finalidade, com condições iniciais diferentes produzindo 

efeitos finais semelhantes ou mesmas causas levando a efeitos finais diferentes. Para tanto, a análise não 

se atém apenas às causas, às possíveis conseqüências e às interações mútuas, mas também para os pro

cessos totais emergentes como decorrentes de retroalimentações, mediadas por decisões seletivas. A 

proposta dá maior relevo à causa teleológica, interpretada como objeto de tradução pelas retroalimenta

ções em causas eficientes, abrindo espaço para a intencionalidade. Além disso, essa concepção não des-

45 ibid. p.l09-13. A teoria de campo de K. Lewin propõe que o campo dos acontecimentos em qualquer instante é 
produto do campo vizinho no instante imediatamente anterior. A metáfora do "funil"corresponde a metáfora da 
"árvore". ver adiante. 

46 BUCKLEY op.cit.p.ll3-5. 
4; 

BUCKLEYop.cit.p.ll6-9. 
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carta as influências recíprocas e as interações circulares no tempo, compreendendo variáveis dependen

tes, independentes e recíprocas.48 

A abordagem retroalimentada é complexa por natureza e leva o analista à questão fundamental dos pro

blemas de primazia entre as variáveis ou relações. A solução encontrada pelos adeptos dessa corrente 

revela o problema central dessa análise. Para K. Deutsch49 o analista deve se perguntar: Qual a parte 

do sistema dá a máxima mudança global de desempenho no sistema sob mínima mudança na estrutu

ra do subconjunto?Ou seja, há um pressuposto geral de mudança (ou, progresso) que pode sempre ser 

questionado em cada situação. 

1.3.4 Geração de perspectivas de causalidade do A T sob compreensão sistêmica 

As perspectivas teóricas da causalidade do A T sob compreensão sistêmica têm sido geradas tanto 

pelas proposições conceptuais, ou modelos, como pelas metodologias que sistematizam técnicas para a 

investigação da causalidade, cujos referenciais teóricos nem sempre estão claramente explicitados. Nas 

proposições conceptuais, pelo contrário, os pressupostos teóricos usualmente estão formalizados, possibi

litando com isso duas grandes linhas interpretativas: ou o A T decorre da estrutura sistêrnica como uma 

necessidade "lógica" (gênero determinista), ou o AT decorre de uma probabilidade que a estrutura sistêrni

ca configura (gênero estocástico). 

Também nas propostas metodológicas pode-se distinguir dois grandes gêneros interpretativos de causalida

de. As metodologias mais elaboradas, ou combinadas, aproximam a compreensão do AT como um ''pro

duto" do sistema. Nessas, pode-se perceber além da "operacionalização" de um modelo, também a "opera

cionalização" de várias metodologias básicas. Estas, por sua vez, compreendem o A T não como "produto" 

do sistema, mas sim como "parte" do sistema, como será analisado mais adiante. 

O quadro 1.4 resume essas possibilidades de geração de perspectiva de causalidade conforme a condição 

do evento final (A n no sistema e conforme o gênero aqui atribuído. 

A compreensão sistêrnica do A T, tanto pelas proposições conceptuais como através das operacionalizações 

metodológicas, partem do pressuposto comum da análise situacional do trabalho. O diagrama apresentado 

na fíg.l.4 aproxima-se da condição mais geral dessa análise. Esta e outras proposições tentam representar 

o acontecimento conforme os princípios da teoria dos conjuntos, aplicando tanto os diagramas de Venn 50
, 

como a álgebra booleana. 51 

48 BUCKLEY op.cit.p.l20-2. 
49 ibid. 
50 Venn (1834 -1923) introduziu na matemática a representação por círculos interpostos e sobrepostos para análise 

e representação de relações. Conf. BATSCHELET 1978 [40] p.55. 
51 Boole (1815-1864) criou relações algébricas aplicadas na teoria dos conjuntos. Conf. BATSCHELET 1978 

op.cit. p55. 
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Quadro 1.4 

Plano de análise das perspectivas teóricas na compreensão sistêmica da causalidade do A T 

Fonte de Condição do 
Modelos Situacionais Gênero AT Detalhamento 

no Sistema 

r Funcional Determinada ...., 

r Proposições Conceptuais -< >- Quadro 1.6 

'- Estocástico Provável _, 

Penpectivas Teóricas 
na 

Compreensão Sistêmica 

r Combinadas Produto Quadro 1.10 

'-.. 
Proposições Metodologias -< 

'-
Básicas Parte Quadro 1.9 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

( F1 ) 
/ J 

c F2 ) AMBIENTE FÍSICO DE TRABALHO 

é ' 

;' ~ 
.. MAQUINAS I .. 

PESSOA r' & ~ TAREFA 
FERRAMENTAS 

Adaptado de Smlth & Berlnger, 1987 

Nota: O trabalhador, a máquina e a tarefa constituem subsistemas que interagem na consecução do trabalho. 
Tanto os subsistemas como as suas relações sofrem interferências dos macro-sistemas da organização e doam
biente através de fatores específicos (Fn). 

Fig. 1.4 
Modelo de interação "Trabalhador - Local de Trabalho", baseado na concepção original de Smith & 
Beringer, 1987.52 

52 SMITH & BERINGER, 1987 [450). 
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Num modelo situacional genérico, como o da fig. 1.4, admite-se que as situações vividas no trabalho pos

sam ser compreendidas a partir de uma cadeia de eventos seqüenciais, sujeita a fatores tanto do ambiente 

e como da organização. As entidades ou subsistemas estabelecem relações e são dotadas de atributos que 

podem ter diferentes influências nas diferentes etapas do trabalho. A compreensão da natureza de cada um 

desses subsistemas e, portanto, das suas possibilidades ou impossibilidades, permite inferir a compreensão 

do funcionamento do sistema como um todo e de uma forma própria. Uma das possibilidades de compreen

são é mostrada no quadro 1.5. Nesta proposta, os autores pressupõem que as interações devem buscar a 

otimização e não a maximização de cada subsistema. Sendo assim, cada atributo de cada subsistema des

tacado deve ser interpretado em relação aos demais subsistemas. 53 

Quadro 1.5 
Atributos dos subsistemas numa compreensão situacional do trabalho e suas implicações na 
causalidade do A T. 

Propriedades na Causalidade do AT 
Subsistema 

Atributo destacado Interpretação 

Pessoa Características Pessoais Pennanentes são de menor relevância em relação às 
Circunstanciais. 

Decisão Decorre mais de crenças, atitudes e valores da organiza-
ção. 

Máquinas/Ferramentas Perigos Não apenas o estabelece mas pode limitar a sua percep-
ção. 

Retroalimentação Determina a eficiência do desempenho "seguro". 

Tarefa Demandas Físicas: Carga do trabalho, ritmo. 

Psíquicas: Satisfação, controle 

Ambiente Perigos Confere riscos relativos. 

Deve ser estabelecido em ftmção das características do 
trabalhador e não do potencial relativo de energia. 

Demandas Determinam desempenho (segurança & produção) 

Organização Estilo Definido pela Supervisão e Gerência. 

Primazia nos Conflitos Produção ou Segurança? 

RearranJado a partrr da proposta de Snuth & Bennger, 1987 54 

Embora baseado em um modelo bastante genérico, como o da fig.1.4, o quadro 1.5 revela como a inter

pretação dos atributos pode se apresentar específica, prestando-se a um propósito de controle (ou vice

versa). Para os autores, nesse caso, o propósito explícito do controle de acidentes é " ... definir como cada 

elemento contribui. individualmente e como um sistema, para o comportamento do trabalhador.55 Como 

mostra o quadro, pressupõe-se que exista um "comportamento seguro", mas que esse não depende da mera 

"vontade", mas sim da circunstância em que vive o trabalhador. Como nesta mesma está o foco central da 

53 ibid 
54 SMITH & BERINGER. 1987 op.cit. 
55 ibid. (grifo nosso). 
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inferência, o ''perigo", por exemplo, é considerado de forma relativa à essa circunstância e não ao potencial 

de energia que pode ser liberado no A T, como tem sido propostos em outras compreensões sistêmicas. 56 

Em sintese, ainda que o ponto de partida, como um modelo, possa ser bastante simples, as proposições 

conceituais e metodológicas para compreensão sistêmica são muito elaboradas, diferindo entre si em vários 

aspectos e dificultando os propósitos de análise crítica. O quadro 1.4, classificando essas orientações, 

presta-se, também, para conduzir a análise das perspectivas teóricas a ser feita adiante. Propõe-se, para 

tanto, dois grupos principais de perspectiva teórica: o grupo das proposições conceituais e o grupo das 

proposições metodológicas. 

1.3.5 Perspectivas de causalidade derivadas das proposições conceituais no A T 

As proposições conceituais que buscam explicar o A T sob uma compreensão sistêmica podem ser 

divididas em dois grandes grupos, conforme o pressuposto da condição do evento terminal (o acidente em 

si). O quadro 1.6 distribui as perspectivas teóricas a serem analisadas, onde cada proposição conceitual se 

coloca, conforme esse agrupamento. 

Quadro 1.6 
Perspectivas teóricas da causalidade do A T nos sistemas situacionais, conforme a condição assumida 
para o evento final. 

Condição do Evento Final (A n 

Determinista Estocástica 

Determinismo probabilista (risco). 
Pressupostos Determinismo sistêmico. Eventos relacionais aleatórios manti-

dos numa estrutura determinada. 

Gênero de Sistema Situacional Perspectivas Teóricas 

Ecológico/Epidemiológico "Triângulo Epidemiológico" "F atores de Risco". 

Dinâmico ou Homeostático Estresse. Homeostase do Risco. 

Sóciotécnica. 
Ponderação do Risco. 

Ergonômica. 
Outros 

Incerteza 

Complexidade 

56 A idéia que o AT decorre de uma transferência de energia vem sendo proposta desde a década de 70, como em 
BLUMENTiiAL 1970 [59] e mais recentemente por TUOMINEN & SAARI 1981 [478]. Sob essa compreensão, 
a medida de controle é a "interposição de barreiras", como proposto na metodologia de investigação MORT 
(ver adiante). 
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Se o pressuposto para a consecução do A T for uma determinação, estabelecida por um dado arranjo de 
eventos ou circunstâncias, ligados pela necessidade, a perspectiva adquire um caráter determinista. Em 

contrapartida, a mesma estrutura, configurada pelo arranjo dos eventos, pode ser tomada como uma condi

ção favorável ao invés de determinante do A T e, nesse caso, o mesmo (mas não a estrutura em si) seria 
decorrente de uma probabilidade. Logo, o ATé produto de um risco 57 e a perspectiva teórica adquire uma 

natureza estocástica. Para melhor entender a distinção proposta, a fig.1.5 apresenta um exemplo de mo

delo explicativo de acidentes, conforme proposto por Ramsey em 1978.58 Este modelo genérico permite 

perceber como um sistema situacional pode abandonar um caráter determinista e adquirir propriedades 

probabilistas. 

COMPORTAMENTO 
INSEGURO 

EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO PERIGOSA 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

NÃO 

ACASO 

Fig. 1.5 

Capacidade Sensorial 
Capacidade Perceptiva 
Estado de Alerta 
etc 

Experiência, Treino 
Habilidade Mental 
Memória 
etc 

Experiência, Treino 
Atitude, Motivação 
Tendência ao Risco 
Personalidade 
etc 

Antropometria 
Biomecânica 
Capacidade Motora 
etc 

ADAPTAÇÃO DO MODELO DE RAMSEY, 1978 

Modelo seqüencial genérico de acidente numa condição de perigo proposto por Ramsey, 1978.59 

57 A definição de risco aqui tomada é "probabilidade de ocorrência de um evento indesejável". 
58 apud. SANDERS & McCORMICK 1987 [428]. 
59 Conf. SANDERS & McCORMICK 1987 op.cit. e SMlTH & BERlNGER op.cit. 
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Cabe ressaltar que o modelo de Ramsey, embora freqüentemente citado para explicar A r<> , foi original

mente proposto para segurança do consumidor, tomando questionável, por exemplo, a propriedade do 

evento "decisão de evitar" nessa outra circunstância. Mesmo assim, o modelo de Ramsey mostra como 

uma análise centrada na condição e no comportamento da vítima pode abrir espaço para outras 

(in)determinações e como o AT pode mesmo ocorrer nas "melhores" condições. 

Além da classificação pelos pressupostos, as perspectivas teóricas para explicação do AT sob compreensão 

sistêmica podem ser classificadas pelo gênero de sistema situacional que o modelo adotado pressupõe. Con

forme o quadro 1.6 foram adotados 2 gêneros específicos (Ecológico/epidemiológico e Dinâmi

colhomeostático) e um geral para as demais perspectivas não classificadas. 

a) Perspectiva Ecológica/Epidemiológica 

A imposição das considerações relativas ao meio-ambiente na análise da "disfunção" de um sistema 

caracteriza a perspectiva ecológica. Essa abordagem passa a surgir na interpretação da causalidade do A T 

a partir da introdução de esquemas explicativos próprios da epidemiologia. A aplicação do clássico "triân

gulo epidemiológico" (agente, hospedeiro e ambiente) na epidemiologia do AT vai ser proposto em 1949.61 

A validade da aplicação dessa forma de compreensão na causalidade do AT pode ser avaliada por alguns 

questionamentos que tem sido colocados pelos epidemiologistas em relação ao próprio modelo clássico. 

Este, embora seja ainda muito usado para explicar a etiologia das doenças transmissíveis, também tem se 

revelado insuficiente para compreender as doenças não-transmissíveis.62 A distinção entre agente e ambi

ente, por exemplo, é arbitrária, pois o agente é ele mesmo uma parte do meio ambiente. Consequentemen

te, outros modelos têm sido propostos atualmente onde a condição de "agente" é preterida em beneficio da 

demonstração do processo de múltiplas relações entre hospedeiro e ambiente. Tais modelos pressupõem ou 

uma cadeia linear de eventos, objeto de interferências contributivas (promotores e inibidores), ou um ar

ranjo de 2 círculos concêntricos (homem e ambiente).63 Além disso, a imposição do pressuposto da "gene

ralização dos achados" epidemiológicos faz com que o discurso causal evite esse determinismo colocado 

pelo "triângulo", restando aos epidemiologistas a expressão ''fatores de risco" nas relações observadas.64 

Tal como na epidemiologia, também na causalidade do AT o "triângulo" dos fatores causais foi revisto. Já 

a partir do final da década de 60 o "ambiente" na condição do A T referia-se não apenas aos fatores de higi

ene industrial, mas também aos aspectos organizacionais e fisicos (máquinas e equipamentos), incluindo, 

portanto o "agente"65
. Daí para frente, as aproximações possíveis nos encaminhamentos teóricos proporei-

60 SANDERS & McCORMICK op.cit. e SMITII & BERINGER op.cit. 
61 GORDON 1949 [199]. 
62 MAUSNER & KRAMER 1985 [309] p.32-8. 
63 ibid. A conceituação de interferências contributivas, decorrentes do ambiente fisico ou social, não excluem uma 

perspectiva centrada no indivíduo, como aquela decorrente do comportamentalismo. Ver nesse sentido 
RAYMOND 1989 [409]. 

64 Para AYRES 1993 [31], tanto a compreensão positivista de causalidade "suficiente e necessária", conforme a 
epidemiologia clássica, como o "indeterminismo", promovido pelo enfoque "fator de risco", restringem, em 
cada caso. ou as possibilidades de especulação, ou o "determinismo" da natureza social e contraditória da trans
missão. SKOLBEKKEN 1995 [447] percebe uma "epidemia de riscos" no pensamento causal atual. Para esse, o 
"fator de risco" tem sido usado de tal forma que o seu significado intrinseco de abstração ficou perdido, ao 
transformar-se em algo mensurável. O "fator de risco" estaria prestando-se as pretensões de controle dos fenô
menos. relegando para plano secundário as possibilidades de compreensão. 

65 NEULOH & TIIIELE 1967 [345]. 
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onaram outros gêneros distintos de perspectiva na causalidade do AT, como a "Teoria da Homeostase de 

Risco" e a "Teoria da Ponderação de Risco." 

A perspectiva ecológica vem proporcionando contribuições também na teoria das organizações e as análi

ses relativas à importância das estruturas são particularmente sugestivas para a compreensão do A T. O 

fato de muitas organizações empresariais, por melhor que estejam estruturadas, não poderem fazer frente 

ao ambiente hostil e adverso que surge repentinamente, permitiu sustentar a possibilidade de um paralelo 

funcional entre o mundo vivo e as condições de mercado. Nas condições de elevada imprevisibilidade, a 

sobrevivência seria decorrente justamente da baixa estruturação, capaz de dar a autonomia necessária às 

entidades.66 Tal constatação permite por em questão o senso comum do AT como decorrente de baixos 

níveis de regulamentação.67 

b) Perspectiva dinâmica ou homeostática 

A possibilidade de se explicar um sistema situacional como um sistema em estado não-permanente, 

sujeito à variações e com capacidade de operação, exprime uma perspectiva dinâmica ou homeostática para 

compreensão das relações. Nesse caso, admite-se uma certa elasticidade, tanto nas características dos sub

sistemas e como nas relações. Tal elasticidade fica contida dentro de limites e da estrutura dada que não se 

altera, mesmo que tais limites tenham sido alcançados. 

A proposta de urna organização dinâmica no sistema situacional homem-máquina vinha sendo formulada 

desde o final da década de 70, nas tentativas de se conceituar a idéia básica do A T como resultado de uma 

transferência de energia.68 Nos anos subsequentes, a perspectiva dinâmica para a explicação do AT ga

nhou relevo tanto na compreensão determinista, com a interpretação pelo estresse, como na compreensão 

estocástica, com a teoria da homeostase de risco. Embora pouco semelhantes, essas teorias distinguem-se 

por conceberem sistemas abertos e sujeitos a retroalimentações. 

Numa perspectiva dinâmica do sistema situacional, como no estresse, pode-se conceber as condições de 

trabalho como um fator redutor da habilidade do trabalhador para fazer frente aos perigos desse mesmo 

trabalho. 69 A interpretação típica do A T como resultado de estresse, ou de urna perturbação na homeostase, 

é dada pelo modelo de Carter & Corlett, proposto em 1984 e reproduzido na fig 1. 6. 

O pressuposto central é que, na condição perigosa, o acidente fica determinado pelo "prejuízo de desempe

nho" que a vitima possa ter. Tal "prejuízo de desempenho" seria decorrente de "desequilíbrios" entre as 

condições do sujeito e àquelas decorrentes da tarefa (organização, natureza e ambiente). Assim sendo, a 

concepção de trabalho denota o pressuposto de um estado de harmonia, onde os conflitos seriam contribu

intes para a baixa eficiência do sistema. Nesse estado e sob a condição perigosa, o resultado seria necessa

riamente o acidente. 70 

66 HANNAN & FREEMAN 1977 [215). 
67 Nessa compreensão organicista, busca-se um paralelo na biologia dos vírus, cuja sobrevivência decorre das suas 

contínuas modificações estruturais. 
68 Ver nota no item 1.3.4. Tal compreensão foi particularmente popular entre os escandinavos, ver, por exemplo, 

TUOMINEN & SAARI op.cit. 
69 Ver BOHLE 1982 [60). 
7° CARTER& CORLETT 1984 [85). 
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CARTER & CDRLETT, 11184 

Modelo conceitual aplicando o Estresse para explicação de acidentes. Conforme Carter & Corlett, 
1984. 

A "Teoria da Homeostase de Risco" foi proposta originalmente por Wilde em 1982.71 Embora a sua maior 

aplicação seja ainda acidentes de trânsito, tem havido interesse atualmente em aplicá-la também aos ATs. 
72 Wide buscava descrever o comportamento de motoristas considerando um sistema em circuito fechado e 

uma população sob risco. As informações entrariam nesse circuito alertando a população para o nível de 

risco presente do ambiente. Se o "nível intencional de risco" (NIR), desejado pelos indivíduos, e o nível 

presente estiverem desbalanceados, o princípio homestático mudaria o comportamento dos indivíduos e 

restabeleceria o equilíbrio. Para mudar o NIR haveria 3 possibilidades: ajuste de comportamento em rela

ção ao ambiente, migração ou .fuga. 

Como pressuposto central, a "Teoria da Homeostase de Risco" não toma o risco intrínseco (condição inse

gura do ambiente ou meio fisico) como o fator mais notável na determinação das perdas vinculadas aos 

acidentes, mas sim o "nível intencional de risco" (NIR) desejado pelos indivíduos em relação ao ambiente. 

71 WILDE 1982 [491], apud STANTON & GLENDON 1996 [455]. 
72 Ver revisão nesse sentido em STANTON & GLENDON op.cit. Acidentes de trânsito podem ser também AT, 

embora os acidentes de percurso não sejam assim considerados na legislação dos EUA Ver análise das diferen
tes interpretações legais em VIVANCO & RODRIGUEZ 1985 [484]. 



5-lieber98 108 

Tal NIR é o resultado da otimização de "vantagens", conforme indicado na caixa "a" da fig 1.7. Se uma ou 

mais vantagens mudar, o NIR mudará, afetando o resultado global das perdas relativas a acidentes. 

a 

1. beneficios esperados decorrente do risco (+) 
2. custos esperados decorrente da cautela (+) 
3. beneficios esperados da cautela (-) 
4. custos esperados do risco (-) 

b ~r 

Nivel Risco Intencional (NRI) 

c e 
Ü' 

Estimativa individual do efeito intrinseco de uma ... ... Adaptação desejada: 
nova contramedida não motivadora para con- .. .. 
trole do acidente IH:-d=O 

.. ~ 

r ~ 
Escolha 

d do 
Comportamento 

Nivel individual de percepção e risco de 
acidente de trânsito 

.... h g 
,, 

Agregação na população 
das perdas decorrentes 
do acidente. 

retroalimentação no Tempo 
Conf. WHde,198273 

Fig.: 1.7 
Modelo de interpretação da homeostase de risco. 

A "Teoria da Homeostase de Risco" baseia-se na "relação lógica" entre as "vantagens" e o "risco intrínse

co". Embora as verificações empíricas dessa relação sejam ainda contraditórias, tem sido argumentado que 

a teoria atende a condição explicativa quando se considera que a introdução de maiores restrições ambien

tais no trânsito (como o cinto de segurança) acaba sendo compensada pelos motoristas, retomando-se aos 

níveis anteriores de ocorrência de acidentes. Ou seja, a redução do nível do risco intrínseco (fazer o ambi

ente mais seguro) não tem implicações nas perdas totais por acidentes. Logo, as medidas de controle fariam 

mais efeito quando se atua no balanço das "vantagens". 74 

A transposição de tal modelo explicativo para os AT tem sido alvo de restrições. A condução das ativida

des nos ambientes de trabalho envolvem um sistema muito mais estruturado e regulamentado, quando com

paradas com aquelas decorrentes do ambiente de trânsito, como no transporte. Seria questionável, por 

exemplo, se o trabalhador dispõe de fato do "modo migrar" ou "modo evitar risco", ao se defrontar com 

uma condição perigosa. Além disso, tem sido lembrado que o trabalhador dispõe de oportunidades muito 

limitadas para mudar o seu comportamento, como por exemplo, reduzir sua atenção em dado aspecto pro

dutivo para monitorar um perigo. Por outro lado, o exame sob termos de custo-beneficio dos comporta-

73 Adaptado de ST ANTON & GLENOON op.cit. 
74 ST ANTON & GLENOON op.cit. 
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mentos "seguro/inseguro" pode proporcionar uma perspectiva compreensiva da motivação individual des

ses, em resposta às mudanças de risco intrinseco. 75 

c) Perspectiva da Ponderação de Risco 

A "Teoria da Ponderação de Risco" (TPR) parte de pressupostos radicalmente distintos em relação à 

"Teoria da Homeostase de Risco". Na "Ponderação de Risco" ou "Risk Assessment"16 pressupõe-se que a 

redução do risco intrinseco (no ambiente) implica diretamente em redução das perdas por acidentes. Além 

disso, ao contrário daquela outra, não se considera que possa haver compensações "comportamentais" em 

resposta às mudanças no nível de risco. 77 

A TPR tem sido aplicada tanto na análise de riscos organizacionais (gerência de negócios) como na análise 

de risco envolvendo pessoas num sistema voltado ao trabalho. A retroalimentação, em cada caso, é contro

lada ou pela administração, ou pelo sujeito sob perigo, respectivamente. O modelo genérico da TPR aplica

da à pessoa está representado na fig. 1. 8, conforme proposto originalmente por Hale & Glendon em 198 7. 78 

O modelo descreve o processo cognitivo e comportamental de um indivíduo diante do perigo, de maneira 

que qualquer "falha" nos processos envolvendo o indivíduo (detecção, reconhecimento, plano e resposta) 

mantém o perigo dado, aumentando o perigo objetivo. Sob as "respostas adequadas", o perigo vai sendo 

reduzido pelo controle. A ponderação do risco é função direta da acessibilidade de informação e da habili

dade perceptiva do indivíduo. 

O uso empírico do modelo da TPR tem revelado vários aspectos de interesse para compreensão de sistemas 

situacionais, como por exemplo, que: 

• a percepção subjetiva do perigo muda com a redução do risco objetivo; 

• as decisões tomadas pelos sujeitos não são inteiramente lógicas ou racionais; 

• a omissão de perigos percebidos permite que os mesmos se mantenham no sistema; 

• sistemas altamente integrativos devem ter qualidade, redundância, e diversidade. Qualidade e 

diversidade defendem o sistema de "falhas dependentes do homem", reduzindo causas básicas e 

enfraquecendo acoplamentos sistêmicos. 

Questiona-se, entretanto, o nível e o gênero de aproximação sistêmica proporcionada pela TPR. As "pon

derações" normalmente têm modelado erros e não dependências. Além disso, as ponderações de risco de

veriam examinar explicitamente tanto o subsistema técnico quanto o subsistema humano, assim como as 

interações entre estes dois subsistemas. Tem sido também enfatizado a necessidade de se tornar a análise 

em diferentes níveis e de se rever as práticas quantitativas de risco, substituindo o caráter fatalista destas 

por urna aproximação "holística e sociotécnica", guiando a análise "por riscos" ao invés de "por even

tos".79 

75 Ibid. 
76 O termo "assessment". conf. O Webster's col/ege Dictionary, 1991, denota "estimar o valor com propósito de 

taxação". Ou seja, não se trata apenas de uma "análise" ou mesmo de uma "estimativa", mas sim de uma ação 
ligada a algum critério. optando-se. por isso, pelo termo "ponderação" de risco. 
ST ANTON & GLENOON op.cit. 

78 HALE & GLENOON 1987 [208]. 
79 ST ANTON & GLENOON op.cit. 



5-lieber98 

CONHECI
MENTOS 

... 
ENTRADAS PROCESSOS 

Não ~ Não 

Sim Sim 
Há testes para co- Foi identificada a neces- ... Há aceitação ou com- L____a, 
nhecimmto do peri- t-----1""~ sidade de ação? (rotula- 1----~... partilhamento dares- 1· .,.. 
go e condução? da como perigo?) ponsabilidade? 

F oi iniciada a 
busca do perigo? 

Sim 

Há formulação e con-
dução de plano? 

Não 

r----. 
Não~---r------~ Não 

REGRAS 

HABILIDADES 

Perigo não 
éaf.udo 

Fig. 1.8 

Não 

A advertência é 
óbvia? 

Não 

Sim ... ... 

Sim 

• O procedimento é co- r----. nhecido e escolhido ? 
Não 

Sim 

Há sinais de perigo 1-------Sim--------1 .. ~ A Resposta foi programada 
programados ou in- ... e conduzida? ____. 
sistmtes? Não 

... 

Limite do sistema 

Aumento do decrescimento estático 
do 

Perigo objetivo 

Sim 

Perigo cai ou se mantém 
sob controle 

110 

Comportamento em face do perigo pelo modelo da "Ponderação de Risco", conf. proposta de Hale & 
Glendon, 1987.80 

d) Perspectiva Sociotécnica 

A abordagem sistêmica conforme a teoria proposta pela "Escola Sociotécnica" tem sido evocada entre 

as propostas metodológicas para investigação de A T. 81 A teoria sociotécnica surge em decorrência das 

pesquisas relativas à introdução de novas formas de organização de trabalho nas minas de carvão no norte 

da Inglaterra, levadas a cabo por Trist & Barnfort em 1949 e publicada dois anos depois. Com as suas 

observações de campo, ficou claro o conceito de "escolha organizacional", demonstrando-se que uma dada 

organização do trabalho não decorre apenas da tecnologia utilizada ou do conhecimento técnico, mas de

pende também das premissas assumida em relação aos indivíduos e de todos os objetivos, implícitos ou 

explícitos. 82 

80 Apud ST ANTON & GLENDON op.cit. 
81 Ver BINDER e col. 1995 [56) p.l3 e ALMEIDA & BINDER 1996 [14]. 
82 BIAZZI JR 1994 [55] apresenta, em nossa língua, além do retrospecto histórico e dos seus principais funda

mentos, também as implicações atuais da enfoque sociotécnico na organização do trabalho. 
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O principal fundamento da perspectiva sociotécnica é conceber a organização do trabalho conforme um 

sistema aberto, submetido à interação com o ambiente e capaz de auto-regulação, onde as entidades ou 

subsistemas atuam sob "eqüifinalidade." A teoria pressupõe dois subsistemas básicos; o subsistema técni

co, formada por máquinas, equipamentos etc., e subsistema social, formada pelos indivíduos, comporta

mentos, sentimentos, cultura e tudo mais relativo ao humano. A perspectiva sociotécnica sustenta-se am

plamente em conceitos derivados da psicologia social e da psicanálise, deduzindo que o comportamento das 

pessoas no trabalho depende fortemente da forma de organização e do conteúdo das tarefas com vísta à 

realização pessoal. Sendo assim, o subsistema técnico e o subsistema social, considerados à parte nas aná

lises mas em conjunto em relação aos objetivos, devem ser concebidos caso a caso, de forma que as rela

ções possam ser otimizadas. As características do subsistema técnico deveriam estar traduzindo tarefas 

conforme as características do subsistema social. Tais considerações isoladas devem, entretanto, levar em 

conta que a otimização desejada prende-se ao objetivo primário de qualquer organização industrial, que é a 

obtenção do lucro. 83 

Tais fundamentos apresentam várias implicações na organização do trabalho, particularmente nas propos

tas atuais de organização de grupo semi-autônomos. 84 Resumidamente, pode-se destacar a ênfase na com

patibilidade (ou, redução da dispersão de objetivos), mínima especificação crítica (ou, mínima rigidez dos 

procedimentos de trabalho) e controle de variâncias (desvíos controlados na condição mais próxima de 

origem). De uma forma geral, o projeto de organização sociotécnica enfatiza principalmente a cooperação, 

colaboração e comprometimento.85 Ou seja, ausência de conflito. 

A perspectiva sociotécnica traz implicações em alguns aspectos de inferência de causalidade do AT. A 

idéia do lucro como objetivo compartilhado pelos subsistemas permite introduzir novas explicações. Al

guns reconhecem sob essa teoria, por exemplo, que a "violação ou aderência às normas de segurança" 

decorre da desconsideração do "comportamento econômico" do sistema diante de (1) regras/normas confli

tantes ou pouco claras, (2) retroalimentações falsas, ambíguas ou em atraso ou (3) falta de regras de pri

mazia quando surge conflito entre propostas de segurança nos diferentes níveis hierárquicos. 86 Ou seja, na 

presença do conflito, que deve ser necessariamente superado, as ações estão guiadas pelo objetivo primário 

compartilhado pelo sistema (geração de lucro). 

Outra implicação importante da perspectiva sociotécnica na investigação de causa do AT é a proposta de 

uma abordagem distinta e complementar à clássica noção de "causa" como um evento preso à uma cadeia 

determinante de um efeito. Se o comportamento humano é função da situação e, em especial, da situação 

técnica, a prioridade do controle deve ser dada à "situação". Nesse caso, a intervenção seria muito mais 

efetiva a longo prazo, embora a ação nos comportamentos seja mais efetiva a curto prazo. 87 

e) Perspectiva Ergonômica 

A concepção do AT como um "sintoma" de "mau funcionamento" de um sistema vínha sendo formulada 

desde os anos 70. Entre as várias proposições da época, já se cogitava que a possível "falha" poderia ser 

83 ibid 
84 Ver além de BIAZZI op.cit., também SPINK 1991 [453]. 
85 BIAZZI op.cit. 
86 BATIMANN & KLUMB 1993 [41]. 
8

' CARPENTIER 1975 [84]. 
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decorrente da ultrapassagem da capacidade humana ou material na operação do sistema. 88 Tal noção de 

compatibilidade/incompatibilidade aproxima-se de uma perspectiva ergonôrnica, cujo estudo está voltado 

para esses pressupostos. 

A perspectiva ergonôrnica na causalidade do AT, a rigor, deve se restringir ao posto de trabalho ou, de 

forma mais ampla, à situação de trabalho. 89 Essa limitação conceitual, decorrente da definição do que pos

sa ser o "trabalho" ou "o seu estudo", tem sido criticada por diversos ergonomistas já desde o início da 

década de 80.90 Haveria, portanto, ao lado de um enfoque tradicional, outros enfoques promotores dessa 

mesma perspectiva. 

Resumidamente, a perspectiva ergonôrnica parte de um sistema "lógico" do tipo homem-máquina como 

objeto de estudo de relações. Tais relações são permeadas por interfaces (operativas, comunicativas etc.) e 

podem gerar sobrecargas. Alguns tornam esse relação fundamental como subsistema e acrescentam o am

biente e a organização como outras entidades de análise. 91 Outros classificam essas possíveis sobrecargas 

em gêneros específicos, como física (muscular), psíquica e mental.92 A medida em que natureza do trabalho 

foi colocando novas exigências interacionais, a ergonornia foi também ampliando as suas esferas de estudo 

das "sobrecargas" ou "incompatibilidades", prestando-se da antropologia física, da fisiologia e da psicolo

gia.93 De uma forma geral, houve sempre um propósito subjacente em se quantificar essas sobrecargas e 

formalizar previsões ou restrições a partir do pressuposto da existência de um "limiar", a partir do qual o 

sistema entraria em colapso, promovendo o AT, por exemplo.94 

O enfoque de "sobrecarga" tem sido proposto também sob concepções mais amplas. O uso do termo "de

mandas" seria mais compatível com a condição relativa da "sobrecarga" que ocorre sempre de forma múl

tipla. Nesse caso, tem sido proposto o AT tanto como fruto de "demandas momentâneas", onde as exigên

cias ficam incompatíveis com a habilidade 95
, ou como fruto de demandas permanentes, onde as exigências 

implicariam em prejuízo das habilidades e em estímulo ao comportamento de risco. 96 

Esse enfoque, por sua vez, tem dado margem à crítica sob diferentes argumentos. Alguns têm destacado 

que a perspectiva ergonôrnica não expõe os conflitos de interesse subjacentes na sua prática, quer seja na 

proposição dos métodos de análise das situações e da orientação das soluções, quer seja na construção de 

modelos explicativos que revelem a própria contradição da realidade analisada97, ou quer seja ainda nas 

proposições normativas, supostamente objetivas graças aos recursos estatísticos. Nesse últímo caso, em 

decorrência do taylorismo, a visão naturalista estaria promovendo medidas, mas mantendo na "obscurida-

88 BLUMENTHAL 1970 [59]. 
89 WISNER 1993 [496] p.l41. 
90 

As limitações da ergonomia para a investigação da causalidade do AT foram analisadas em particular por DER
RIEN 1982 [ 140]. Em termos mais gerais, estas e outras limitações foram recentemente discutidas também por 
WISNER op.cit. e por LIMA 1996 [280]. 

~ 1 Ver. por exemplo, esquema de SMITH & BERINGER op.cít.. Esse arranjo é usado por diversos métodos de 
investigação, como para detalhamento do MORT (Management oversight and risk tree), ou diretamente no 
MES (Multi linear events sequencing) é o padrão de investigação do NTSB (National Transportation Safety Bo
ard) nos EUA conf. FERRY op.cit.p.l77. 

'
2 Ver ROHMERT 1987 [416]. 
3 WISNER op.cit. p.l41. 
4 Exemplo comum dessa inferência é a dedução do AT como produto da fadiga. Ver análise típica no gênero em 

CASTRO 1986 [91]. 
5 Como no modelo proposto por Drury & Brill em 1980, conf. SANDERS & McCORMICK op.cit.p. 621. 
6 SMITH & BERINGER op.cit. 
- DERRIEN 1982 op.cit. 
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de a natureza daquilo que se está medindo". O "valor médio" seria uma forma de dominação, quando se 

leva em conta que "o que é normal" decorre da racionalidade envolvida. 98 

A aparente crise da perspectiva ergonômica parece não estar restrita apenas à sua incapacidade da descri

ção de processos decorrentes das estruturas, mas também à própria delimitação do sistema. Para ultrapas

sar esse impedimento, foi proposto recentemente a expressão "antropotecnologia", como forma de reposi

cionar a perspectiva ergonômica num universo humano mais amplo, capaz de incluir outros subsistemas 

como, social, econômico e cultural. 99 

f) Perspectiva da Incerteza e da Complexidade 

A idéia de "fatores de risco", como vem sendo proposto na perspectiva ecológica, foi uma forma de 

abalar o conceito de causalidade, ou pelo menos, o conceito de determinismo monocausal. Embora essa 

idéia continue prestando-se a um enfoque "determinista", a incerteza passa a ser aceita como essencial e 

necessária. 100 Com isso, ela mesma passa a ser objeto de estudo, constituindo uma perspectiva possível nos 

sistemas situacionais para a concepção de "causa", ou uma "Perspectiva da Incerteza" (PDI). 

Uma proposta recente 101 de PDI para análise de sistemas envolvendo perigos está resumida no quadro 1. 7. 

Quadro 1.7 
Classe de incertezas na análise de sistemas situacionais. 

Classe de Incerteza Significado 

Dimensional Incerteza e variabilidade nas medições. 

Estrutural Incerteza decorrente da complexidade, incluindo os modelos e suas validações. 

Temporal Incerteza sobre passado e futuro. 

Translação Incerteza na explicação de resultados incertos. 

Adaptado de Rowe, 1994102 

Conforme o quadro, a PDI não só considera a incerteza dimensional (reconhecida pelos modelos estocásti

cos), mas também 3 novas "incertezas", que colocam em questão as demais compreensões até agora anali

sadas. Com a Incerteza da Complexidade a compreensão estruturalista (base de todas as perspectivas pro

postas) perde a sustentação, mantida até então no pressupostos de rigidez dos arranjos relacionais. Com 

isso, também fica enfraquecido os potenciais explicativos, que tornavam aquelas estruturas rígidas como 

98 LIMA op.cit. 
99 WISNER op.cit.p.141. 
100 SKOLBEKKEN 1995 [447]. 
101 ROWE 1994 [421]. 
10~ Ibid. 
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generalizações válidas para qualquer situação particular. Além disso, a introdução de uma "incerteza his

tórica", obrigaria o analista a reconhecer a distância da sua análise (fato presente) em relação ao AT (fato 

passado) ou às propostas de controle (fato futuro). Essas incertezas acabam configurando um campo difu

so de compreensão, afetado pelas diferentes perspectivas que cada observador é capaz de construir a res

peito de um problema configurado como resultado incerto (translação). Configurar um "visor meio sujo" 

não corresponde ao mesmo significado de um "visor meio limpo". 103 

A Perspectiva Histórica na análise de sistemas situacionais envolvendo AT, embora tenha sido lembrada 

na década de 80, não chegou a ser desenvolvida. 104 A Perspectiva da Complexidade (PDC). por sua vez, 

ainda que alguns classifiquem o AT como "evento complexo" 10s, está praticamente ausente na compreensão 

da sua causalidade, salvo casos raros em que alguns conceitos são aplicados. 106 Em compensação, a PDC 

tem sido usada com destaque nos estudos envolvendo acidentes decorrente de desastres, possivelmente pela 

sua introdução pioneira nos estudos meteorológicos. 107 

Os poucos estudos que aplicam a PDC na compreensão do A T referem-se à proposição básica de Perrow 

da não-linearidade das funções envolvidas num sistema complexo. 108 Neste, as articulações lineares podem 

provocar conseqüências inesperadas caracterizadas por interdependências e por reversibilidades circulares. 

Grandes catástrofes podem ser decorrentes de banalidades, configurando "acidentes normais". 109 Tais 

falhas menores e recorrentes se inserem no dia-a-dia da operação de sistemas. Tidas por banais, coube a 

denominação de "anormalidade normal". 110 

A compreensão da incerteza tem merecido também destaque sob o conceito de caos. Este tem sido sugerido 

por alguns como suporte teórico nas análises de Ponderação de Risco111 e de sistemas ecológi

cos/epidemiológicos. 112 De uma forma geral, as propostas atuais ainda carecem de aplicação mais ampla 

dos conceitos da complexidade formulados pelos pensadores atuais113
, cuja sistematização poderia propor

cionar uma perspectiva teórica mais definida para compreender o A T dessa forma. 

103 lbid. 
104 A condição de AT como fato do passado foi destacada por DERRIEN op.cit., embora sem maiores considera-

ções das implicações na investigação do AT. 
105 MONTEAU 1974 [328] p.23. 
106 Ver GUASTELLO 1989 [203] e BALDISSERA 1988-'89 [35]. 
10

" PERROW 1984 [385], apud. FREITAS 1996 [187]. 
108 GUASTELLO op.cit. sugere a aplicação da Teoria da Complexidade nos AT, argumentando que não há razão 

para se distinguir os "grandes desastres" dos "pequenos acidentes" nas formulações compreensivas de cada 
caso. A não-linearidade das funções foi objeto de estudo de BALDISSERA op.cit., constatando que esta seria 
mais adequada para compreender o "erro humano" entre casos de AT verificados em siderúrgicas e fundições 
americanas. 

109 Conf. PERROW op.cit. 
11° Conf. WINNE 1988 [500]. 
111 SMALLMAN 1996 [448]. 
112 SCHRAMM & CASTIEL 1992 [434]. 
113 ver por exemplo as diversas obras de Morin relacionadas na bibliografia. 
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1.3.6 Perspectivas de causalidade derivadas das metodologias de investigação de A T 

Também nas metodologias de investigação de causalidade de A T tem sido usada a contraposição 

entre enfoque "tradicionalista" e enfoque "sistêmico". Da mesma forma que nas ciências sociais, atribui-se 

ao primeiro a compreensão do fenômeno a partir da seqüência de eventos arranjados ao longo de uma sim

ples cadeia ou linha (track). Em ahemativa à essa abordagem de determinação de "ato" e "condição" inse

gura, o enfoque sistêrnico estaria buscando "o que haveria de errado com a operação do sistema", cujo 

condição estaria "permitindo" o curso do acidente. Pressupõe-se que o sistema como um todo deva ser cor

rigido e não uma ou outra parte isolada. 114 

Admite-se que os sistemas a serem considerados em desastres, como o AT, devem ser sistemas complexos, 

envolvendo um ou mais sistemas. As relações entre sistemas, subsistemas ou entidades devem ser compre

endidas como dinâmicas e em curso. O abordagem deve voltar-se ao processo e a pergunta do analista 

deve ser: "Como o sistema esta funcionando como um todo?". O analista de A T deve considerar que os 

sistemas podem ser naturais ou sintéticos (concebidos pelo homem) e que apresentam algumas caracterís

ticas conforme Quadro 1.8. 

Quadro 1.8 
Significado das características de sistema na análise de desastres 

Característica Significado para o sistema 

fechado vs. aberto Se fechado, há subsistência em qualquer ambiente. 

Se aberto, só há subsistência em wn dado ambiente. 

adaptável vs. não-adaptável Se adaptável, há transformação para melhor ajustamento ao seu ambiente. 

Se não-adaptável, não há transformação para ajuste. 

acoplamento rígido ou frouxo Se o acoplamento é frouxo, há manejo de choques, falhas, e pressões de mudança sem falên
cia. Com maior possibilidade estarão presentes tampões (buffers), redundâncias e substitui
ções mesmo não planejadas. Há possibilidades de reação adequada e de correções. 

Se o acoplamento é rígido, a resposta às mudanças são rápidas mas podem ser desastrosas. Há 
uma única forma de processar objetivos. As correções podem ser feitas mas devem ser preci
sas. Tampões (buffers) são concebidos pós-ação. 

Adaptado de FERRY, 1988115 

A abordagem sistêrnica da investigação de causalidade de desastres admite dois grupos distintos de apro

ximação no processo analítico. Pode-se pressupor, por um lado, que a causalidade esteja no sistema. Ou 

seja, há constituintes do sistema (entidades, subsistemas) cujas características, disfunções ou estados de

terminam um desastre. O A T seria "parte" do sistema. Por outro lado, pode-se pressupor que as entidades 

114 FERRY 1988 [163] p.ll6. 
115 ibid.p.l35. 
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são dadas e que o desastre é conseqüência do sistema. Ou seja, o sistema em si, na forma do seu arranjo, 

admite uma operação que determina o desastre. Nesse caso, o AT seria ''produto" do sistema. 

Embora essa distinção possa ser feita nos pressupostos da análise, as técnicas propostas num ou noutro 

caso pouco diferem. As metodologias estabelecem por si mesmas algumas diferenças teóricas nos pressu

postos, mas tanto as técnicas de aproximação como os diferentes instrumentos acabam, de uma forma ou 

de outra, ou em maior ou menor grau, se reduzindo ao tradicional arranjo linear de causa e efeito usado por 

Heinrich. 116 

a) O A T como "parte" do sistema 

Um dos princípios básicos da abordagem sistêmica é o pressuposto da consideração do ambiente em 

qualquer análise. Entretanto, se o presumido é a condição de um sistema mecânico, ou seja, fechado, não

adaptável e rígido, como já foi ambicionado pelos administradores do trabalho117
, a causalidade do AT 

pode ser buscada como um fenômeno interno ao sistema em decorrência do "desarranjo" de um de seus 

componentes. Estes, tanto podem ser os operacionais (ou o trabalhador) como os de controle (ou supervi

são). Como estes últimos são os responsáveis pela "manutenção", "permanência" ou "rigidez" do sistema, a 

causa já fica de antemão estabelecida, já que causa do A T é a falta daquilo que se presume que o sistema 

deveria ter e se constata pelo acontecimento que ele não tem (a rigidez). Ou seja, não se questiona se o 

modelo de análise está adequado à realidade, mas sim, se condena a realidade por não estar de acordo com 

o modelo presumido. 

O quadro 1. 9 relaciona as metodologias concebidas sob esse enfoque, consideradas básicas na investigação 

de causas de desastres conforme aproximação sistêmica. O caráter básico, atribuído pelos analistas 118
, 

procede quando se considera que elas mesmas podem ser aplicadas tanto nas concepções monocausais, 

como nas multicausais e ainda, nas essencialmente sistêmicas que vêm sendo propostas. Exemplo nesse 

sentido é a metodologia tradicional ou "Seqüência de Eventos", cujo arranjo linear de causa-efeito tanto tem 

sido aplicado na monocausalidade, sob a perspectiva clássica do "ato/condição insegura", como nos dife

rentes modelos de representação ramificada (ou "árvores"), como será visto a seguir. 

Em cada metodologia básica, sumariada no quadro 1. 9, há pressupostos decorrentes de uma teoria e que 

estabelecem perspectivas interpretativas. Estas, em maior ou menor grau, acabam sendo amplamente em

pregadas, prestando-se como suporte heurístico na inferência da causa. Por exemplo, a validade de roteiros 

(check-list), ou a aplicabilidade intrínseca e geral de normas, legislações ou regulamentos, é um pressu

posto comum nas práticas de investigação. Dessa forma, a prática sustenta-se não só na metodologia da 

"Normatização", mas também nos "Precedentes Conhecidos", quando o investigador busca reduzir o 

acontecimento aos eventos constituintes, mais elementares, classificando-os como primários, secundários e 

agrupando-os como no "3M'. 119 Há, de uma forma geral, a conformidade com uma lógica que estabelece de 

antemão que tal redução é possível e que esta possibilidade decorre do conhecimento ou da experiência. Os 

mesmos pressupostos garantem, de certa forma, a suficiência das "Reconstroções/Simulações" e da "Aná

lise de Documentos" como metodologias de investigação. 

116 ibid. 
117 Ver. por exemplo, OPTNER 1965 (374]. Enquanto sistema fechado, a irrelevância do ambiente é dada pelo 

pressuposto que tanto a entrada quanto a saída são "elasticamente previsíveis". 
118 conf. FERRY op.cit.p.l43. 
119 Homem. máquina e ambiente (Man, Machine, Media). 
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Quadro 1.9 
Metodologias básicas de investigação de causas de desastre em sistemas 120 

AT como "parte" do sistema 

Metodologia Princípios Recurso Técnico Autor/ Adoção 

Tradicional Os eventos sucedem uns aos outros Lógica linear. Representação H. Heinrich (1929) 
Seqüência de eventos nwna seqüência linear. por um encadeamento s1m-

pies (dominó). 

Precedentes conhecidos Não existe "causas novas", todo aconte- Banco de dados. 
cimento pode ser reduzido a uma causa Experiência profissionaL 
conhecida. 

Normatização Causa é violação de regras, padrões ou Listagens, Normas. NSC,OSHA. 
regulamentos, prescritos e confrontados. Legislação. 

117 

3M Causa deve ser buscada entre os fatores: círculos interpostos. Hartford, seguradora nos 
4M • homem (man ); EUA, adota a opção do 
5M • máquina (machine ); tipo 3M. 

• ambiente (media); 

• organização(managment ); 

• fms (mission ) . 

lnferencial Determinação de causa decorre do uso Método hipotético/dedutivo NTSB 
de evidências fatuais e não-fatuais. 
Formula-se hipóteses para refutação ou 
confirmação. 

Reconstrução/simulação Evidência de causa pela reconstrução Laboratório. 
discursiva, fisica ou computacional do 
acontecimento. 

Análise de documentos Causa evidencia-se pelo exame de Análise de riscos prévios e 
registro dos perigos já reconhecidos. das recomendações técnicas. 

Se o pressuposto é a busca da causalidade por procedimento científico, o investigador rigoroso se vê obri

gado a colocar os seus procedimentos conforme a metodologia "lnferencial". Ou seja, diante do desconhe

cido (a causa), urna conjectura deve ser colocada para guiar a coleta dos fatos (questionando a pertinência) 

e das possíveis comprovações ou refutações. Essa metodologia é proposta pelo órgão de investigação de 

acidentes com cargas perigosas nos EUA (NTSB), sendo também recomenda pelo Ministério do Trabalho 

daquele país para investigação de A T. 121 Nesse caso, o investigador deve observar urna seqüência de pro

cedimentos conforme a fig. 1.9. A hipótese é um "guia" e sua formulação deve atender ao princípio da 

concordância (um fator associa-se com cada observação), ao princípio da d~ferença (variação nas obser

vações decorrem somente da diferenças de um ou de mais de um fator) e, por decorrência, ao princípio da 

concomitância (quais os fatores que são comuns e os que são diferentes na observação). A inferência da 

causa deve levar em conta tanto o controle do viés do investigador, como urna hipótese sendo formulada 

entre diferentes alternativas e ainda, que o acidente decorre de urna quantidade muito grande de fatores que 

não pode ser totalmente avaliada. 122 

120 Dados adaptados de FERRY.op.cit. 
121 Ver NMHSA (National Mine Hea/th and Safety Academy, US Department o f Labor), 1990 [358] p.17-19. 
122 Ibid p.19. 
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118 

Algoritmo para investigação do AT pelo "Método científico" conforme proposta adotada pelo 
NMSHA do Ministério do Trabalho dos EUA. 

Entretanto, o procedimento inferencial, como formalizado na fig.l.9, é raro. Como será visto adiante, a 

grande maioria das metodologias de investigação de causa não formula hipóteses prévias e, algumas ainda, 

chegam a proclamar "neutralidade" por se limitar exclusivamente às "evidências fatuais", como se isso 

fosse possível ou como se uma coisa implicasse na outra. 

b) O AT como "produto" do sistema 

Quando o A T é tomado como "produto" de um sistema, o pressuposto mais geral é a segurança do sis

tema. Muito embora confunda-se "segurança do sistema" com "segurança da ordem do sistema", há possi

bilidade de se questionar o sistema e, logo, a sua natureza. Se o sistema não é necessariamente um sistema 

mecânico, pode-se presumir diferentes modelos, alargando-se a compreensão do real. 

O quadro 1.1 O apresenta, em ordem cronológica de proposição, as principais metodologias que estão em 

uso atualmente. Os princípios e pressupostos listados estabelecem, de alguma forma, a causa do desastre 

ao formalizar definições, natureza do sistema e das relações entre entidades. Direta ou indiretamente, a 

condução da investigação deve ficar definida nesses pressupostos, cabendo aos recursos técnicos propostos 

a melhor adequação a uma teoria presente e raramente explicitada. 

De uma forma geral, como as metodologias listadas não incluem explicitamente a formalização do proce

dimento inferencial, há um conflito entre o rigor normativo (p. ex. nos check-list) e a liberdade para desco

bertas inesperadas. Além disso, todas, salvo algumas raras exceções, sacrificam a natureza do real em prol 

da clareza. Não é sem razão, portanto, que a representação gráfica por "árvores" seja um recurso muito 

comum, aplicando diferentes simbologias ou restrições metodológicas. Como a causa acaba sendo deduzida 

dessas representações, a "causa" toma-se aquilo que pode ser mais "claramente evidenciado" pelo "proces

so lógico" possível. Consequentemente, o relevo da investigação passa a ser mais a estrutura e muito menos 

o processo envolvido em cada sistema numa catástrofe. 



Metodologia 

Analise de Modo de Falha e Efeito. 

FMEA 
(Failure AI ode and Effect Analysis) 

Quadro 1.10 
Metodologias de investigação de AT como "produto" do sistema 123 

Princípios/pressupostos 

A falha ou má função é vista como parte do sistema. 

Pressupõe conhecimento completo do sistema. 

Recursos (técnicas, instrumentos, representação) autor/adoção/propósito principal 

Parte-se de uma falha hipotética. O traçado do seu efeito pelo I Fabricantes de aeronaves. 
sistema permite a avaliação desta sobre o desempenho da fun-
ção sob análise. I Propósito preventivo. 

Árvore como forma de representação. 

Técnica de Predição de Erro Humano I Erros humanos básicos podem ser combinados probabilisti- A função sob análise é dividida em sub-tarefas dependentes do I Propósito preventivo. O método é pouco indicado 
camente para se deduzir um caso particular de desastre. desempenho humano. O confronto com dados tabelados permite para propósitos de investigação. 

THERP I a avaliação da probabilidade de desastre. 
(Technique of Human Error Rate Requer banco de dados para erros básicos. 
Prediction) 

Arvore de F a lhas 

FTA 
(Fault Tree Analysis) 

Causa de AT pode ser por falhas ou mau funcionamento de 
sistema orientado para tarefa. O sistema, imerso no meio, 
compreende homem, máquina, materiais e métodos, fig. I. 9. 

Pressupõe: 

(a) que a maioria dos AT tem seqüência de eventos identifi
cáveis ligados a eles. 

(b) hierarquia entre os eventos: topo (falha resultante consi-

Pode ser representado por árvore. 

Método de análise do modos e dos recursos que ensejam o I Criado pela Bel/ Laboratories e desenvolvido pela 
evento in?esejável. Utiliza di~gram~. simbólico de relações de Boing. C~mpany para análise de problemas ligados 
causa-efctto entre um evento mdeseJavel e uma ou mms causas aos mtssets Aiinuteman entre os anos 50 e 60. 124 

contribuintes. 

Seleciona-se um evento indesejável (a falha) e todas as possí
veis coisas (objetos ou acontecimentos) que podem contribuir 
para a sua ocorrência. Partindo-se do primeiro, caminha-se para 
trás até alcançar eventos independentes. 

A técnica de maior emprego atualmente. 

Pode ser usado tanto para hardware como para 
software e permite rápida visualização para definir 
intervenções. 

derada); primário, secundário e básico (ou independen-~ Um modelo (ouesquema) do sistema é usado para. estabelecer 
tes). os eventos contrtbumtes e suas relações conforme logica e/ou. 

123 FERRY op.cit. 

(c) que os componentes ou são eventos de "sucesso" ou de 
"falha". Operação parcial ou degenerada não são conside
radas. Tudo o que for menos que uma operação completa 
é falha. 

( d) que a significância de um evento pode ser evidenciada 
pelo seu detalhamento em ramificações. 

A probabilidade de ocorrência do desastre pode ser calculada 
por álgebra boleana aplicada às probabilidades de cada evento. 

Representação gráfica com símbolos próprios e por mapea
mento seqüencial ramificado (árvore). 

124 NMHSA (National Mine Hea/th and Safety Academy, US Department o f Labor), 1986 [357]. ..... 
\0 



Metodologia 

Análise de Mudança 

AM 

Imprevidência Administrativa 
Árvore de Risco. 

MORT 

Quadro 1.10 (continuação) 
Metodologias de investigação de AT como "produto" do sistema 

Princípios/Pressupostos 

Desastre decorre de mudanças. 

Sistemas em vida real estão sempre experimentando mu
danças nas suas entidades (pessoas, procedimentos e equi
pamentos). Quando a mudança ocorre, sem avaliação das 
conseqüências, pode haver tanto adaptação (incidente) 
como não-adaptação (desastre). 

Mudanças são múltiplas, encadeadas, direcionais e expo
nenciais. Mudanças não são necessariamente óbvias e 
podem ser sutis, de ação lenta e de dificil detecção. 

Recursos (técnicas, instrumentos, representação) 

Examinar a situação de desastre e considerar uma situação 
similar não-catastrófica. Comparar as 2 situações, listar as 
diferenças e analisar a capacidade de cada uma destas para 
produção do desastre. Integrar as diferenças em fatores causais 
do desastre. 

Os fatores do esquema MORT (ver abaixo) prestam-se para 
sistematizar a avaliação das mudanças, classificando-as em: (I) 
planejada e não-planejada; (2) efetiva; (3) potencial ou possí
vel; (4) temporal; (5) tecnológica; (6) humana; (7) sociológica; 
(8) organizacional e (9) operacional. 

Pressupõe-se que, na boa organização, toda alteração tenha I Representação por matriz (o quê, onde, quem, quando). 
sido documentada. 

e I Semelhante à árvore de falhas, mas sem conotação deter
minista de culpa I responsabilidade. Incorpora análise de 
mudança. 

Considerar 3 grupos de fatores de causa: 
(a) imprevidências e omissões específicas à tarefa; 
(b) fatores do sistema de administração que controlam a ta

refa; 
Management Oversight and Risk 
Tree. 

Desastre significa uma transferência indesejável de energia 
(cinética, térmica etc) que produz lesão, dano, degradação 
do processo, e outras perdas indesejáveis, conforme a sua 
natureza, magnitude e duração. 

(c) risco assumido. 

Estabelecer para cada fator um grupo de subfatores conforme 
cheklist (!50 cada). 

Causa do desastre é ausência de barreiras e/ou controles I Apontar cada subfator e classificá-lo, se for o caso, em LTA 
inadequados dessa transferência de energia. Há uma suces- (less than adequate), ou, menos que adequado. 
são de erros que produz falha no ajuste às mudanças nos 
fatores homem ou ambiente. Toda perda acidental decorre 
de 3 grupos básicos de fatores, Fig 1.11. 

Diagrama de representação: 
-arranjo primário (fatores) pré-definido. 
- 3 árvores separadas (uma para cada fator) 
-Convergência tipo~ no desastre 

Autor/ Adoção/Propósito Principal 

Johnson, anos 30-40. 

Propósito principal foi revisão de procedimentos 
operacionais para a busca de causas de desastres em 
negócios. 

Usado pela Forca Aérea dos EUA 

Aplicação em acidentes foi iniciativa do NSC. O 
Ministério de Energia do EUA usa-o em combina
ção com a técnica MORT, conforme desenvolvi
mento da empresa "Aerojet Nuclear Corp. ". 

Criado na década de 60. 

Adotado pelo setor de segurança do Ministério de 
Energia dos EUA 

Não é considerado técnica de campo. Ferramenta 
analítica para rever e ordenar fatos levantados. 
Mais aplicado em prevenção e em especial para 
problemas administrativos. 

Mapeantento dos subfatores tem usado metodologia 
"Fator evento/causa" (abaixo). 

-N 
o 



Metodologia 

Fator Evento/Causa 

I Árvore de causas 12
: 

AI X: 

Quadro 1.10 (continuação) 
Metodologias de investigação de AT como "produto" do sistema 

Princípios/Pressupostos 

Representação gráfica de multicausalidade sob concepção 
sistêmica. 

Distinção entre eventos e condições. Evento é uma ocorrên
cia simples. Evento não é estado, circunstância, derivação 
ou resultado. 

Exige definição do começo e do fim do acontecimento para 
delimitar os eventos. 

Recunos (técnicas, instrumentos, representação) 

Pressupõe-se subsistemas como áreas sobrepostas ( fig 1.4 ). A 
área mais interna desenrola os eventos do fator considerado 
(em geral a pessoa). Áreas externas delimitam fatores contri
buintes ou sistêmicos. 

Autor/ Adoção/Propósito Principal 

Criado por Wakeland & Benner na década de 70. 

Usado pela Comissão Nacional de Segurança em 
Transporte dos EUA (NTSB). 

Eventos estão encadeados linearmente em uma seqüência tem-~ Principal propósito é formalizar um padrão técnico 
poral. As condições contribuem para os eventos. Fig.l.l2. de representação gráfica capaz de oferecer flexibili

dade. 
Representação por árvore (deitada). 

É usado em combinação com MORT para orientar o 
arranjo gráfico dos subfatores. 

Análise de variação (mudança) de estado no sistema com I Tabela para cada indivíduo com disposição cronológica das I Proposto por Krawsky, Monteau & Cuny (INRS) 
dedução gráfica. variações conforme cada componente. em 1972. 

AT decorre da perturbação/variação de 4 componentes Várias atividades (ou vários indivíduos) são interrelacionadas I Propósitos de investigação da causalidade de AT. 
numa atividade: homem, tarefa (ação), material (e equipa- (Quadro sinóptico) conforme análise sob lógica formal (neces-
mentos) e meio (ambiente). sério/suficiente), possibilitando 4 tipos de relação. 

Pressupõe: 
(a) sistema harmônico. O acidente seria uma "disfunção" ou 

"patologia"; 

(b) processo de investigação guiado pela apreensão "neutra" 
de "evidências/atuais". 

(c) coleta de todas as condições, tanto as "pennanentes" 
como as "modificadas"; 

Ponto de partida é a lesão. O ATé um "evento". Relatos defi
nem os "eventos" de cada componente. Classifica-se conforme 
condição habitual/variação (símbolo próprio) e interliga-se 
conforme a função/relação. 

125 A descrição detalhada do método foi apresentada em MONTEAU 1974[328] e de forma mais concisa em MONTEAU 1989 [329). 
-N 



Quadro 1.1 O (continuação) 
Metodologias de investigação de AT como "produto" do sistema 

Metodologia Princípios/Pressupostos Recursos (técnicas, instrumentos, representação) Autor/ Adoção/Propósito Principal 

Sequenciamento Multilinear 
Eventos 

de I A prévia definição do inicio e fim do acontecimento fixa a I Fixar claramente início e fim do acontecimento. Distinguir ator (no I Criado por Banner em 1975. 
investigação (quem e o quê) e as medidas preventivas. acidente) de reator (pós-acidente) ou os fatos das conseqüências. 

MES/STEP 
(Multilinear Events Sequencing) 
(Sequentia//y Timed Events 
Plotting) 

Unidade de Pesquisa de AT126 

OARU 
(Occupational Accident Research 
Unit) 

Técnica de Revisão de Operação 

TOR 
(Tecnic ofOperations Review) 

Perturbação de uma situação estável marca o inicio do aconte
cimento. 

Evento é o resultado da combinação de um ator (não necessari
amente humano) e de uma ação. 

Seqüências lineares (uma para cada ator) de eventos e condi
ções de interferência. 

A técnica STEP prevê que a entrevista da vítima seja materiali
zada pelo investigador para dividir suas ações e localizar outros 
atores e eventos. 

Acidente é descrito como uma cadeia de desvios, ou even
tos-tondições conflitantes com norma. Lesão decorre de des
controle no fluxo de energia, decorrente de fatores determi
nantes (propriedades do sistema). Concepção sociotécnica. 

Entrevista não é fonte objetiva. Norma é subjetiva. 

Analise centrada na operação do sistema e de seus problemas. 

Ao contrário do usual, enfatiza as imprevidências e omissões 
organizacionais, ao invés de centrar-se nos fatores do operador 
ou equipamento. 

Consideração metódica (aceita/rejeita) de fatores de adminis
tração e supervisão em processo seqüencial. Curso lógico e 
automático nessa direção e sem apontar ou culpar diretamente. 

126 Conceitos, história e transformações atuais conforme KJELLEN & HOVDEN 1993 [244]. 

Alguns eventos estão dispostos em série, outros estão em paralelo. 
A direção da sucessão de eventos (flecha) na cadeia linear deve 
sempre referir-se ao mesmo ator. 

Registrar os eventos em cartões separados, com hora de início e 
fim. Ordená-los no mapa conforme cronologia, sem necessaria
mente uni-los por flechas. 

Testar a inferência: Pode-se produzir o mesmo resultado com 
aqueles eventos, atores e ação ? 

Árvore deitada para mapeamento de causas. 

Usado pioneiramente pela Comissão Nacional de 
Segurança em Transporte dos EUA (NTSB). 

Foi desenvolvido para investigar acidentes com 
cargas perigosas, como suporte gráfico para 
valoriz.ar as evidências e ajudar o usuário a 
entender as razões do processo. 

Uso de check-/ist para listagem de fatores técnicos, organizacio-1 Desenvolvido pelo Instituto Real de Tecnologia 
nais, sociais-índivíduo e gênero de desvio. de Estocolmo em 1981. 

Arranjo conforme MES.STEP. p · · d · · d ropos1to e mvestlgação e A T. 

Uso de diferentes entrevistas possibilita a evidência do conflito. 
Conceito de desvio implica na adoção de padrões arbitrários (nor- Adotado entre os países escandinavos com al-
ma), implicando em subjetividade. gumas variações. 

A análise é iniciada selecionando-se um grupo de erros operacio
nais (principais ou proximais). A cada erro analisado, julga-se 
como um fator da tabela guia. Este remete o analista aos outros 
fatores através da escolha de um ou mais subfatores indicados (sim 
/não). O processo prossegue até completar todos os 8 fatores. 

Concebido por Weaver em 1985. 

Usado para treino de diagnóstico organizacional 
e como instrumento de prevenção de desastres. 

Como instrumento usa uma matriz (tabela guia) de 8 fatores, cada I Pod: ser usada também como técnica de investi-
um agrupando de 5 a 8 subfatores. gaçao. 

Usa tabela guia e árvore (opcional). 

-N 
N 
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As teorias subjacentes em cada metodologia, listada na quadro 1.1 O, não diferem muito das já mencionadas 

em relação ao quadro 1.9. Cada uma vai apresentar diferentes limitações. De uma forma geral, as metodo

logias foram desenvolvidas muito mais com propósitos de prevenção de desastre do que com propósitos de 

investigação da sua ocorrência. A rigor, portanto, salvo um ou outro caso, a aplicação das mesmas para 

investigação de A T é uma adaptação decorrente de apropriações, nem sempre livre de questionamentos. 

Na "Análise do Modo de Falha e Efeito" (FMEA), também conhecida como procedimento "e se", a base 

teórica é essencialmente dos "Precedentes conhecidos". A técnica analítica clássica, apresentando uma "ár

vore de eventos", não supera a limitação de considerar apenas uma falha desencadeadora em cada instante 

de análise. A "Técnica de Previsão de Erro Humano" (TERP), da mesma forma, depende dessa base 

teórica e, consequentemente, apresenta limitações similares, decorrentes de interpretação mecânica do sis

tema. Um erro de leitura de instrumento, por exemplo, é naturalizado, como se os leitores fossem sempre os 

mesmos ou como se cada leitor não se transformasse após cada leitura. 

A "Árvore de Falhas" (AF) é a técnica mais difundida atualmente. Seu propósito é apresentar a estrutura 

que leva a uma falha conhecida (ponto de partida), incluindo não só os modos (ou procedimentos) como 

também os recursos (ou equipamentos). Sua aplicação tem incluído desde análise de riscos em sistemas 

complexos127 até ocorrências de trânsito no transporte de cargas perigosas. 128 Nas investigações de causali

dade de A T é a metodologia recomendada pelo Ministério do Trabalho dos EUA e é muito aplicada em 

outros países. 129 Vários restrições em relação à essa metodologia tem sido colocadas pelos analistas. Des

tas, a mais freqüente é a denúncia da interpretação dicotômica da condição das entidades para estabelecer o 

estado do sistema. Como todo estado de funcionamento parcial é tomado como falha, não se destingue as 

condições de desempenho parcial (no homem ou no equipamento), responsáveis pela maioria das operações 

rotineiras. 130 Além disso, o contexto é "congelado", ignorando-se a natureza dinâmica das relações, e se 

estabelece o ponto de partida de forma arbitrária. 131 Logo, enquanto alguns consideram a técnica adequada 

para analisar o papel do homem, outros a consideram inadequada, propondo uma separação básica na 

contribuição do "evento topo" em três gêneros de eventos (homem, equipamento e ambiente) ligados por 

porta "e". Outros propõe a porta "ou" entre esses grupos de fatores ao considerar que o homem seria muito 

mais sujeito a erros em quantidade e variedade. O sistema seria, assim, mais dependente da operação do 

que dos equipamentos. 132 

A "árvore de falha" é construída a partir do acidente (evento final) buscando-se determinar e relacionar os 

"eventos contribuintes" (retângulos) até se alcançar um "evento independente" (um evento que não depen

de de outros do sistema para sua ocorrência133
) ou uma ''falha primária" (um evento que não cabe desen

volvimento futuro, de ocorrência "normalmente" esperada134
), cuja representação é um círculo (fig. 1.9). O 

losângulo representa um evento sem desenvolvido subsequente, ou por decorrência da impossibilidade de 

informações135
, ou porque é um evento "normalmente" esperado. 136 

127 Ver, por exemplo, COLLACOTT 1979 [108] e TULSIANI e col., 1990 [477]. 
128 Ver, por exemplo, JOSHUA & CARBER 1992 [242] e KUZMINSKI e col., 1995 [259]. 
129 NMHSA 1986 [357] e RAAFAT 1993 [406]. 
13° Conf. WYNNE 1987 [499] e FERRY op.cit.p.155-6. 
131 Conf. WYNNE op.cit. 
132 Conf. FERRY op.cit.p.157-8. Nesse caso a proposta é a construção de 3 árvores ao invés de uma única. 
133 NMHSA (National Mine Hea/th and Safety Academy), EUA, 1986 [357]. 
134 FERRY op.cit.p. 152. 
135 NMHSA op.cit.p. 12. 
136 FERRY op.cit.p152. 
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Evento 
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Evento 
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Evento Final ··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-· 

Evento 
Contribuinte ··-··-··-··· 

-··-··-··-··-··-··-..... 

Evento 
Contribuinte 

CAUSAS 
PRIMÁRIAS 
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Fig. 1.9 
Diagrama genérico exemplificando a causalidade de AT conforme o método de análise tipo "Árvore 
de Falha", adaptado de NMHSA, 1986.137 

Na metodologia de "Análise de Mudança" (AM) o desastre decorre de um desvio, fig. 1.10. O princípio 

que assume que todo sistema na condição real está sujeito às mudanças é próprio de sistemas abertos. Mas 

assumir que a mudança em si é um desvio, ao invés de exigência sistêmica, confere com a interpretação de 

sistema fechado. A AM, ao admitir que os desastres decorrem de mudanças onde não houve adaptação, 

permite uma posição intermediária e uma reinterpretação do significado negativo atribuído aos "inciden

tes". Embora a AM possa ser feita com vantagens por analistas sem conhecimentos específicos do proces

so, há o risco de confundir-se "o que sempre foi" com "o que deveria ser". 

Situação 
de 

Acidente 

~Ir 

Estabelecer Analisar as Diferenças 
Comparar .. As 

. 
Para Efeito de ... .. 

Diferenças Acidente 

·~ 
~Ir 

Situação Comparável Integrar no processo 
de Não-Acidente de investigação 

Fig. 1.10 
Algoritmo proposto pelo método "Análise de mudança" para investigação de AT, conforme FERRY, 
1988138 

137 NMHSA op.cit. 
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A "Análise de Imprevidência Administrativa e Árvore de riscos" (MORT) foi uma contribuição impor

tante proposta a partir da AF, ao combinar essa forma de análise de sistema com o enfoque de mudança. 

Entre as inovações, cabe destaque para o conceito do desastre como decorrente de uma "transferência de 

energia", possibilitando visualizar a necessidade óbvia da interposição de "barreiras" entre as fontes gera

doras (como a máquina) e os receptores (como a pessoa). A introdução do fator "risco assumido", como 

fator primário do sistema, foi também um complemento inovador. A fig.1.11 mostra o arranjo dos fatores 

primários. 

Fig. 1.11 

Omissões e Descuidos 
Especificos 

ACIDENTE 

Risco Assumido 

Fatores do Sistema de 
Gerenciamento 

Arranjo dos fatores primários da causalidade de A T conforme análise pela metodologia MORT. Os 
triângulos A1, A2, A3, representam portas de entrada para "árvores" de detalhamento (fig. 1.12) do 
evento considerado. Conf. FERRY, 1988.139 

O método MORT combina um arranjo primário de árvore com um check-list, onde os aspectos adminis

trativos são enfatizados com uma representação gráfica de encadeamento de eventos. A árvore admite 3 

ramos básicos (fig. 1.11 ), guiando-se por fatores diretos (ligados à uma pessoa), encadeados linearmente, e 

por fatores contribuintes (sistêmicos) que estabelecem o estado ou condição dos fatores diretos, como pro

põe o método "Fator Evento/Causa" (fig. 1.12). Os fatores são qualificados como eventos e a definição de 

evento, ao contrário da AF, é restrita às ocorrências e nunca às condições, circunstâncias ou estados. Cada 

evento é uma causa ou razão para ocorrência. A análise MORT permite a demonstração do papel das múl

tiplas causas. O seu seguimento no tempo mostra a interação entre condições e eventos. O mapeamento 

gráfico ajuda a comunicação, a interpretação e a síntese do desastre. 

138 FERRY op.cit.p.l64. 
139 FERRY op.cit.p.l73. 
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Fig. 1.12 

Diagrama genérico exemplificando a causalidade de AT conforme o método de análise tipo "Fator 

Event&'Causa", aplicado no detalhamento da análise tipo MORT. Cada cadeia de eventos liga-se a 

um indivíduo. Conf. FERRY, 1988. 140 

O método de "Seqüênciamento Multilinear de Eventos" (MES), ao contrário dos demais, tenta aproxi

mar-se do processo ao invés de limitar-se à descrição de estruturas. Mas a disposição cronológica dos 

eventos continua pressupondo o encadeamento linear (fig.l.l3). A combinação de diversas seqüências line

ares (uma para cada ator) define uma árvore complexa. A principal inovação do método MES foi estabele

cer o "início" ou o "fim" da análise. Se o desastre é tomada como evento terminal, a análise deve partir do 

primeiro evento que possa ser distinguido como "desestabilizador". Tal como na "Análise de Mudança", 

pressupõe-se que o desastre decorre da perturbação ou desvio de uma situação supostamente invariável. 

Também, tal como naquela, pressupõe-se que, se houver adaptação ao distúrbio, o desastre é abortado 

(incidente). 

]4() Ibid 
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Fig. 1.13 

i ... 
to 

i ... 
tn 
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Ator 1 

Ator2 

Tempo 

Diagrama genérico exemplificando a causalidade de A T conforme o método de análise tipo "Sequen
ciamento multilinear de eventos" MES. Adaptado de FERRY, 1988.141 

A "Árvore de Causas" (ADC), ao contrário dos demais, foi um método desenvolvido na Europa para in

vestigar causalidade de AT e tem sido muito diwlgado em nosso país. 142 O método ADC pressupõe restri

ção absoluta às "evidências fatuais" como garantia de "neutralidade". A validade da inferência seria decor

rente da aplicação rigorosa do método e não dos pressupostos teóricos subjacentes. 143 Resumidamente, o 

método ADC combina parte da metodologia de "Análise de Mudança" com parte da metodologia da AF. 

Seus pressupostos decorrem daqueles previstos nas metodologias básicas de "Precedentes Conhecidos", 

"4M", "Reconstrução" e "Sequenciamento Linear" (tabela 1.9), modificado por "conjunções e disjunções", 

todas próprias aos sistemas mecânicos. O pressuposto clássico do incidente/acidente é retomado ao se defi-

141 FERRY op.cit.p.l86. 
142 Ver por exemplo BINDER e col. 1995 [56]. 
143 PHAM 1989 [390]), por exemplo, sem questionar validade dos pressupostos, refere-se à necessidade de "adesão 

da empresa" para o sucesso prático do método. Nesse sentido, BINDER e col. 1995 [56] p.l09-112, relatando 
as experiências em nosso país, enfatizam essa questão de "competência" para excluir a validade de outras inter
pretações possíveis de causalidade que o uso do método permite. 
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nir o AT como decorrente da "deterioração da situação do trabalho". 144 O AT, embora produto do siste

ma, não faz parte dele, sendo definido como uma "manifestação de disjUnção" ou como revelador de um 

"caráter patológico"145
, reforçando a idéia de uma operação estática, harmônica e previsível. A fig. 1.14 é 

uma representação genérica da aplicação do método. A análise examina 4 contribuintes, "indivíduo" (1), 

"tarefa" (T), "material" (M) e "meio de trabalho" (MT) Os retângulos representam um "evento habitual", 

enquanto que os círculos representam eventos não habituais ou "variações" desses contribuintes, sem dis

tinção de "modo", "estado" ou "condição" para variação. A porta lógica de ligação entre os eventos desta

cados é sempre "e", enfatizando-se conjunções de eventos para a determinação. Caso uma conjunção seja 

apenas contribuinte, mas não "determinante" a ligação é tracejada. A construção do diagrama de causalida

de parte do evento determinado para o estabelecimento de seus determinantes. O ponto de terminação é 

arbitrário. Caso as informações não permitam o prosseguimento da análise usa-se o símbolo "?". Se há 

dúvidas entre ''habitual" e "variação" o símbolo é círculo e retângulo sobrepostos. 146 

? 

fig. 1.14 
Diagrama genérico exemplificando representação de causalidade de A T conforme método de análise 
tipo "Árvore de Causa" (ADC). 

Entre os países escandinavos, com algumas variações, têm sido usada a técnica "Unidade de Pesquisa de 

A T" (OARU), desenvolvida no início da década de 80 na Suécia. 147 O AT seria o resultado de uma cadeia 

de desvios (eventos ou condições em conflito com normas) e de fatores determinantes (propriedades do 

sistema que afetam a seqüência). O modelo pressupõe a análise do AT como um acontecimento divido em 

três fases. O alvo da análise é a energia. Na primeira fase (iniciação), há alguma perda de controle, na 

segunda (conclusão), a energia é transferida, e na terceira (dano), a energia é absorvida. O controle (ou sua 

144 Conf. MONTEAU 1989 [329]. 
145 Conf. MONTEAU 1974 [328] p.25. Em MONTEAU 1989 [329] a expressão usada é "sintoma de disfunção", 

reforçando essa compreensão organicista. 
146 Ibid. 
147 Conf. KJELLEN & HOVDEN 1993 [244]. 
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perda) dessa energia decorre de desvios. Desvio pressupõe normas (formais ou informais). Embora a aten

ção da investigação deva concentrar-se na energia e não na ação humana, o pressuposto do "desvio levan

do a perda de controle" acaba comprometendo a proposta inicial. Em compensação, o método OARU as

sume que entrevistas não são descrições objetivas ou compreensivas de fatores causais, pois decorrem de 

conhecimentos e interesses em conflito dos entrevistados. Além disso, se assume claramente a condição de 

subjetividade na investigação, pois o pressuposto de desvio implica numa condição arbitrária de norma. 

Desenvolvimento mais recente tem feito uso combinado com a técnica MORT para investigação de contri

buições organizacionais. 143 

A "Técnica de Revisão de Operações" (TOR) é a metodologia mais recente já em uso regular. 149 TOR é 

uma análise seqüencial, passo a passo, dicotômica (fator presente/ausente), pressupondo como objetivo a 

operação eficiente do sistema. A princípio, portanto, as "mudanças" não são necessariamente disfunções e, 

eventualmente, pode ser a falta de mudança a causa do desastre. A técnica TOR enfatiza principalmente os 

aspectos organizacionais, ao invés de operação e equipamentos, combinando a liberdade de escolha de 

ponto de partida (ou área de atribuição causal) com a revisão de todas as possibilidades causais. Além 

disso, a prática da técnica TOR garante multicausalidade e multi-perspectivas dessa causalidade. Não sur

preende aos analistas, por exemplo, que diferentes investigadores (mesmo os mais capacitados, preparados 

e experientes) encontrem diferentes fatores causais e proponham diferentes recomendações, baseados nos 

mesmas informações. Tem sido citado que raramente os investigadores, mesmo em grupos (4-6 pessoas), 

chegam a um acordo intra-grupo. Cada grupo encontra de 8 a 1 O fatores causais diferentes e menos de 

25% destes tem acordo por todos. Às vezes, não há acordo algum e na maioria só há concordância geral 

com I ou 2 fatores apresentados por cada grupo. Todos os achados são usualmente válidos e eles apenas 

refletem como a mesma situação pode ser vista de formas inteiramente distintas. 150 

148 Ibid 
149 Conforme HALLOCK 1991 [213]. 
150 FERRY op.cit.p.195-6. 
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1.4 DISCUSSÃO 

Como visto no item 1.1, a abordagem tecnológica de um fenômeno implica no fazer uso de um saber 

científico, ou de teorias, dirigindo-o para uma postura técnica, em conformidade com a prioridade da 

ação. A perspectiva tecnológica admite, dessa forma, a pertinência de dois discursos distintos passíveis de 

discussão: um discurso teórico e um discurso prático. 

O discurso teórico verifica-se verdadeiro ou falso. 1 É no confronto com a realidade empírica que a sua 

condição falsificável pode ser examinada. Assim sendo, o exame dos casos investigados na coleta de 

campo não garante validade, mas apenas a não-validade das proposições. 

Ao discurso prático cabe a condição de correto ou incorreto, em conformidade com os fins que a ação 

prática pressupõe. 2 Se os fins são técnicos, o discurso prático faz sempre referência a objetivos particula

res, livremente inventados ou escolhidos. 3 Pode-se julgar como falha ou incorreta aquela ação que não 

alcançou o fim proposto. Embora os fins técnicos sejam livremente escolhidos e inventados, eles são 

construções da racionalidade científica e decorrentes do paradigma reinante.4 

Na revisão das perspectivas tecnológicas aqui apresentadas, ainda que diversos paradigmas possam ser 

revelados, permanece o ponto comum nos fins que é a concepção do trabalho ou, mais especificamente, 

da condição humana no trabalho. Se considerar-se que o AT, ao contrário da perspectiva tecnológica para 

a sua interpretação, sempre foi urna consideração presente, ligando-se sobretudo às mortes violentas5
, 

pode-se colocar que os fins desse discurso prático sempre estiveram ligados à condição humana em rela

ção ao trabalho moderno. E trabalho moderno, seja num sistema capitalista ou não, sempre presumiu o 

uso intensivo dos meios de produção e, portanto, da mão de obra. Assim sendo, o discurso prático, nas 

diferentes propostas, está sempre vinculado às metas de viabilização dessa condição. Tais metas, ou 

mesmo a "condição negativa" do AT, jamais foram colocadas em questão pelos procedimentos de atribui

ção de causa, como demonstra a insistência dos propósitos de controle, independentemente da "causa" 

que possa ser atribuída6
. Atribuir esta ou aquela causa, denota de fato pressupor esta ou aquela forma de 

viabilização da condição humana no trabalho moderno. A questão ao discurso prático é, portanto, o 

quanto esse discurso contribui para essa (in)viabilização. Particularizando o problema dessa discussão, se 

o discurso prático (métodos de investigação) sustenta-se em teorias, quais os diferentes aspectos lógicos, 

epistemológicos e ontológicos usados na tentativa dessa viabilização? 

Além das considerações próprias ao discurso teórico e ao discurso prático, a natureza da perspectiva tec

nológica compreende aspectos relativos à imbricação da ciência (teorias) com a prática (métodos) no 

1 A distinção entre as naturezas do discurso teórico e discurso prático foi tomada do ensaio de CONTUO 1997 
(llOJ. 

ê Ibid 
3 Pelo contrário. se os objetivos são gerais e dados. os fms são fins éticos, conf CONTUO op.cit 
4 Conf CONTIJO op.cit. A expressão paradigma tem tido amplo emprego em tempos recentes. No caso, o autor 

refere-se a um modelo de solução técnica. Assim pua o "problema da iluminação", a vela e a Jâmplda elétrica 
constituem diferentes "puadigmas". MORIN 1983 [337] comenta o emprego desse termo na iilosofia da ciência 
esclarecendo que. conceituado como ''princípio organizador de teoria" (conf Kuhn), "paradigma" denota a j:llfte 
não-científica necessária em toda teoria científica. 

5 Uma das primeiras compilações de estatística vital foi a publicação de J. Graunt em 1662, contendo dados de nata
lidade e de mortalidade por causa em Londres. entre 1604 e 1661. Segundo aquele autor, as mortes acidentais 
eram decorrentes sobretudo às profissões. Conf BERNSTEIN 1997 [53] p. 74-83. 

6 No AT. não se admite atribuir "causa pela causa", mas sim para o propósito de se evitar o causado, ou seja, pua se 
conceber uma medida de controle, ou no arbítrio humano. ou na determinação material. 
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dado campo (investigação da causalidade), cuja análise permitiria a discussão dos procedimentos heurís

ticos. Implicitamente ou explicitamente, a causalidade do AT tem sido confundida com a "certeza apo

díctica", empobrecendo essa perspectiva de compreensão e convertendo a investigação em algo como 

"causa pela causa". Ignora-se, intencionalmente ou não, que "causa" é uma expressão vazia sem o sentido 

dafinalidade. 7 Tal limitação da "causa" ao gênero "causa eficiente", em desprezo pelas "causas teleológi

cas"8, mutila qualquer abordagem dita sistêmica. Não é sem razão, por exemplo, que ainda com muita 

freqüência as "estatísticas" se prestem a caracterização de "causas", confundindo-se "causas" com "solu

ções admissíveis para controle" de eventos. 9 Nesse espaço heurístico tão limitado pela restrição conceptu

al de "causa", não surpreende o fato da "causa" já estar previamente presente na teoria ou no método, 

cabendo ao investigador a mera tarefa de "destacar" os eventos convenientes do acontecimento em estudo 

(AT). Ou seja, como prescreve a análise de sistemas (item 1.3.3), é o modelo que estabelece as causas. A 

questão passa a ser o quanto as teorias e os métodos compartilham modelos, e o quanto o método real

mente compartilha da teoria. 

1.4.1 Convergências e divergências nos discursos teóricos 

"Não basta indicar uma causa; é preciso apontar muitas, embora só 

uma seja boa." 

Lucrécio ( 96-55 d.C.) 10 

A divisão da exposição das teorias em monocausalidade e pluricausalidade para o A T é arbitrária e 

pode oferecer um falso sentido evolutivo. A idéia de sistema é tão antiga quanto a reflexão humana e 

decorre dos questionamentos existenciais (como a inserção do homem no cosmos). Mesmo as interpreta

ções monocausais não dispensam uma visão de sistema. A diferença está em como se concebe o sistema 

e o comportamento das entidades que o compõem. Ou seja, a diferença ou semelhança está na natureza do 

modelo e, portanto, nos pressupostos meta-teóricos assumidos. Estes, convergem na concepção de um 

dado tipo de sistema. cujo propósito é representar a realidade. O quadro 1.11 confronta as diferentes teo-

"Causa". na compreensão moderna, confunde-se com "causa eficiente" (ver nota seguinte). Nesse caso, conf. 
BUNGE 1961 (78] p.58-9, a relação de causa é muito mais que urna relação, pois pressupõe urna "categoria de 
conexão genética e portanto de mudança; ou seja, uma forma de produzir coisas novas". Essa condição, desconsi
derada por Hume, é a condição de "produção" da "causa eficiente" que se dirige aos fins e seria intencional. Ainda 
segundo Bunge, essa concepção neo-platônica não era compartilhada pelo pensamento grego antigo, pois a produ
ção não exige necessariamente a intencionalidade. MELLOR 1995 [314) p.140-1 distinge "causação" de "afeta
ção". A "causação" causa a existência de um particular e é essencial a ele, ao contrário da "afetação". 

8 A distinção entre diferentes gêneros de causa foi estabelecida por Aristóteles e será analisada no capítulo 3. Conf. 
BUNGE op.cit.p.43-5, o pensamento moderno da causa restringiu-se ao gênero "causa eficiente", desprezando a 
antiga concepção de causas "materiais" e "formais" (causas do ser) e "eficientes" e "finais" (causas do devir). Já 
no Renascimento, a "causa eficiente" foi tornada como única, por ser a única que permitia: (a) concepção clara; 
(b) correspondência matemática: (c) correlação empírica; ( d) ser suscetível de regulação em prol do domínio da 
natureza ( instrumentalismo pragmático). 

9 Essa é a decorrência direta da redução imposta pelo pensamento moderno. A insuficiência das "estatísticas de 
acidentes" vem sendo denunciada sob diferentes argumentos. Para CAZAMIAN 1967 [93) as estatísticas não se 
referem às causas mas a concepções apriorísticas de controle. Como o AT se apresenta sob condição estocástica, 
OJANEN e col. 1988 [363) deduzem conseqüências variáveis em cada um, fazendo com que as estatísticas sujei
tem-se às interpretações tendenciosas, conf. DRURY 1990 [147). Mesmo assim, há metodologias, como "Árvore 
de Causas" (ADC) que se propõem a formular "estatísticas de causas" (ver Monteau 1974 [328)). Há o pressu
posto generalizado que uma "falha mecânica" numa relojoaria possa ser comparada com urna "falha mecânica" 
numa siderúrgica. 

10 Apud: MONTAIGNE 1580 [326) p.228. 
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rias aqui analisadas com os princípios da teoria de sistema, tentando aproximá-las conforme as suas ca

racteristicas. A aceitação ou refutação de cada teoria, portanto, não decorre apenas da correspondência 

presumida com a realidade (verificação de falsidade ou conformidade), mas também de como se pressu

põe que a realidade deva ser. 

Quadro 1.11 
Algumas características da teoria de sistema aproximadas entre as diferentes teorias de causalidade 
de A T apresentadas. 

Condição Aproximada de Sistema 
Pressupõe 

a 
Teorias de Causalidade de AT Relações Tipo condição 

Tipo R e- De Tem de 
Alimenta Equilibrio Interface Conflito 

Tipo Gênero ? ? ? 

Ambiente mec Linear energia não Estático não não 

Vontade mec Linear vontade não Estático não não 

Mono-causal AmiYVontade Mec Linear energia não Estático não não 
vontade 

Organização Medorg Linear $ não Estático não não 

Conflito Org Linear poder não Dinâmico não Sim 

Epidemiológico Org Linear energia não Dinâmico não não 

Estresse Org Linear Energia sim Dinâmico não não 

Detenninistico 
Sociotécnico Org Linear interesses Sim Dinâmico s1m não 

energia 

Multi-
Causal Ergonômico Org Linear energia simhão Dinâmico sim não 

Incerteza Ciber Escalar Informação Sim Instável s1m Sim 

Homeostase Org Linear vontade Sim Dinâmico não não 
Proba bilistico 

Ponderação Mec Linear vontade Mínima Estático não não 

mec - mecantco org - organtco etber - etbemet1co 

A questão do "dever ser" não é própria do âmbito tecnológico, pois não é uma questão a ser respondida 

pela ciência. Dentro desses limites, não se pode discutir se um sistema de concepção mecânica é mais ou 

menos "adequado" em relação à um sistema de concepção cibernética. Pode-se, no máximo, constatar 

contradições entre os pressupostos de cada teoria e o sistema concebido. 11 

11 A visão de causa não pode escapar da relatividade cultural associada ao que é "seguro". A avaliação de risco (se
guro ou inseguro) não pode ser compreendida sem se avaliar o ambiente social e o tipo de sociedade desejada. 
Por outro lado. essa "sociedade desejada" também é o tipo de sociedade cuja normalidade é construída ao se fa
zer uma imagem social coletivamente partilhada e reforçada pela mídia, condicionando esperanças e sensibilida
des conforme a organização estabelecida, SHORT 1990 (439]. 
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A primeira questão a ser colocada é o pressuposto da compreensão da realidade como um sistema. A va

lidade ou não desse pressuposto depende muito daquilo que se entende por sistema. Os pressupostos dos 

sistemas mecânico, orgânico e, em menor escala, até mesmo o cibernético, compreendem a realidade sob 

uma perspectiva sintética ou artificial, como se o mundo fosse obrigado a submeter-se a lógica da não

contradição, e não o inverso. A rigor, mesmo os sistemas de natureza puramente sintética, como os pro

gramas de computação (software), exigem um meio fisico para sua expressão (hardware), cuja condição 

"natural" não se sujeita inteiramente aos pressupostos. A condição nunca é suficientemente isotrópica e as 

variáveis nunca são inteiramente conhecidas no meio fisico. Com a realidade reduzida à abstração do 

sistema, cada caso deixa de ser "um caso", e o acontecimento, repleto de novo, vai sendo reduzido à con

venção da estrutura. 

Não surpreende, portanto, a prevalência do pressuposto da harmonia ou ausência do conflito, conforme 

mostra o quadro 1.11. Não surpreende, também, que a prevalência da disciplina, ou do exercício da "or

dem pela ordem", mesmo na compreensão sistêmica. Ainda que se tome um sistema aberto, morfogênico 

(capaz de modificar as estruturas), como na compreensão cibernética, não há restrições ao apelo ao sa

crijicio para manter a ordem, mesmo sendo esta uma ordem outra. Tal compreensão tem paralelo na atual 

teoria econômica, ao se justificar a iniquidade nos termos: 

" ... na condição de mudança global. não se pode mantê-lo [o sistema] estável sem a instabili

dade de um parte dele. "12 

Mesmo na instabilidade, é a entidade que deve ser sacrificada (em prol da ordem) mas não a estrutura. 

cuja transformação poderia promover uma nova ordem. Há o pressuposto geral que o sistema para operar 

com sucesso tem que ser necessariamente estável. Embora tenha se tomado comum o uso de metáforas 

para se naturalizar a sociedade13
, não se considera, por exemplo, que a sobrevivência no mundo vivo não 

decorre necessariamente da manutenção das estruturas (ou ordem interna) mas sim da sua mudança, como 

nos virus14 

A visão proporcionada pela teoria de sistemas, longe de excluir o sacrijicio como necessário, reforça a 

sua necessidade e presta-se ao propósito da dominação pelo controle do individualismo. A representação 

dominante de "causa humana" 1 ~ não se exclui, portanto, nas concepções sistêmicas. Pelo contrário, foi 

justamente a concepção de sistema orgânico o instrumento mais amplamente usado pelo fascismo para 

controle da alteridade. 16 É na concepção sistêmica que se busca as instâncias desse controle nos diferentes 

subsistemas. O Estado, a administração ou gerência, a supervisão ou a auto-estima prestam-se nas dife

rentes concepções teóricas para tal propósito. Se as leis, as normas, a vigilância ou as campanhas de

monstram-se insuficientes para alcançar o desejado, a solução tem sido mais leis, mais normas, mais vi

gilância ou mais "conscientização", compatível com uma lógica que pressupõe o livre-arbítrio absoluto, 

onde a causa só pode estar associada à ação. 17 

12 Como uma forma de justificar a exclusão social nos processos de mudança, conf. SHORT op.cit. 
13 Ver por exemplo BECK e col. 1995 [45]. 
14 O exemplo não implica que o trabalho deve "organizar-se como um vírus". A pretensão é demonstrar-se o caráter 

contraditório de todo discurso naturalizado da ordem imposta como necessária. 
15 Conf. BARJONET 1980 [37]. 
16 Ao discurso fascista do controle não interessa o controle das entidades do sistema mas sim o controle de uma 

entidade especifica, o homem. O objetivo é a homogenização do pensar, do desejar e do agir, graças à redução da 
diversidade. 

1
- É nesse sentido que promove-se de tempos em tempos as propostas de "correção" das mentes não formadas. 

Como no fascismo. o ideal da disciplina, da confonnidade e das "normas" devem ser cultivados na "escola pri-

f:IIBLI01C·:A. UR 
FACULDADE CE St\UUE: PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 
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Por outro lado, o quadro 1.11 mostra que a concepção sistêmica tem sido usada de forma limitada e, as

sim sendo, ainda muito mau usada. Se a causa genericamente tem sido configurada por atos nas diferentes 

teorias, há também o concurso da concepção mecânica ou, quando muito, orgânica, que traduz todo ato 

numa forma de estímulo-resposta. Ignora-se que o ato envolve um impulso, uma tensão induzida por 

problema. 18 Tal problema decorre de objetivos que, de uma forma ou de outra, estão sendo compartilha

dos pelos sujeitos num campo de interação configurado pelo trabalho e pelos sujeitos entre si, conforme 

suas expectativas recíprocas. Nesse caso, não é à uma entidade externa que cabe o controle, mas à intera

ção entre os sujeitos, como quer o modelo cibernético, sem ser necessariamente cooperativa. Excluir a 

competição, acomodação e conflito do discurso da legitimidade (embora não da ação prática) só encontra 

justificativa no propósito da dominação. É nesse contexto que as teorias, em sua grande maioria, sujei

tam-se à prevalência da ação. com sua configuração maniqueísta (ou isto ou aquilo), ao invés de propos

tas de interação (isto~ aquilo). 

A ausência de mecanismos de realimentação, de "adaptações" nas interfaces entre as entidades e de re

dundâncias nas diferentes teorias demonstra o quanto as concepções se prendem ao sistema mecânico. 

Não é sem razão, portanto, que a ação do sujeito não possa ser cornpreedida como um produto de tentati

va e erro, conduzida pelas informações disponíveis, cuja redundância não é objeto de questão. Como a 

informação é tratada como entidade, ao invés de relação, predomina o pressuposto que a sua presença no 

sistema (o "manual de instrução") basta à operação deste com sucesso. Ocorre, entretanto, que o sujeito 

diante do desconhecido depende de imagens mentais que vão sendo completadas não pelo "manual" (cujo 

conjunto de imagens mentais decorre de quem o fez), mas pelas realimentações. Sem redundâncias, a 

confirmação de uma hipótese errada pode acabar configurando o último acontecimento na vida do sujeito. 

Dois exemplos entre os casos estudados configuram essa distinção. No primeiro caso19
, a vítima, um me

cânico de manutenção, foi lubrificar um ventilador num trocador de calor ar-óleo, posicionado no alto. O 

supervisor da operação entendeu mau o aviso do mecânico (ou o mecânico se expressou em termos ambí

guos?), de forma que o ventilador foi ligado enquanto estava sendo lubrificado pelo mecânico. Houve 

informação e retroalimentação, mas não redundância. Noutro caso20
, um caldereiro, no alto de uma torre, 

foi colhido por um elevador que descia, justamente quando ele tentava verificar se ele estava subindo. 

Nesse caso, nem mesmo informação existia, o que não impediu o teste de uma hipótese. 

Tais exemplos, onde a informação é compreendida como relação, põem em dúvida as ações por si mes

mas como causas do A T. Dependendo da configuração do contexto. a mesma ação poderia ter levado 

também à continuidade produtiva esperada ou ao impedimento de uma catástrofe talvez maior. 

Se as relações preponderam em relação às ações, se a estrutura deve ser instável para a todo instante dar 

conta das novas situações que o ambiente em transformação coloca, se o novo que se configura como 

aberrante deve ser admitido como opção válida, a melhor opção parece ser a da incerteza e a concepção 

sistêmica mais próxima é a cibernética. Nesse caso, convém reconsiderar a condição de efeito como de

corrente de causa. Num sistema adaptativo complexo, o efeito não decorre propriamente de causas, mas 

sim da mútua interação das entidades, promovendo a mútua amplificação do desvio, capaz de ultrapassar 

o nível de coerção. Embora as "relações causais" do tipo "espaciais" ou "temporais" configurem uma 

mária". Não só se prepara a docilidade da futura mão de obra, como se espera que tais crianças possam "'corrigir" 
o comportamento dos adultos, em semelhança à promoção fascista da delação. 

18 Conf. G.H. Mead 1934, apud. BUCKLEY op.cit.p.l42. 
19 Ver narrativa OL pg.Bl nos anexos. 
20 Ver narrativa 02, pg.B2 nos anexos. 
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coerção, as condições iniciais (ambiente) podem não ser relevantes ou casualmente dominante. Por 

exemplo, num caso estudado21
, um ajudante escorregou sobre uma mancha de óleo no chão, caiu de bru

ços e cortou o supercílio com o impacto do óculos de segurança no chão. Embora bastante simples e ba

nal, esse acidente revela a enorme complexidade envolvida naquele acontecimento. A rigor, tanto ao 

óculos, como à mancha de óleo, como à (des)atenção do sujeito poderia ser atribuída a causa. Ocorre, 

entretanto, que muitos outros ajudantes usavam óculos, havia muitas outras manchas de óleo e, certa

mente, muita desatenção para muitas outras ocorrências. Entretanto, vários acontecimentos, tanto deter

mináveis como não-determináveis, colocaram as circunstâncias naquela conjunção específica. A atribui

ção de causa é arbitrária22
, mas o caso demonstra também que a coerção não se justifica por si mesma. 

Pelo contrário, o fato de se seguir regras de conduta (como o uso indiscriminado do óculos de segurança) 

não garante a operação do sistema pois, num sistema aberto, a adaptação ao meio viabiliza-se pelas varie

dades, pelos graus de liberdade ou pela entropia que esse sistema seja capaz de apresentar?3 

Até que ponto viabiliza-se a incerteza? Ocorre que nenhum sistema pode operar sob absoluta falta de 

coerção, mas isso não implica que só os fatores de coerção sejam os consideráveis. O uso da teoria do 

caos, por exemplo, explicando a incerteza a partir de uma complexidade, cuja ordem subjacente (os frac

tais) pode ser determinada, produz pérolas como essa: 

"a atração gravitacional de um elétron, que mude aleatoriamente de posição na via láctea. 

poderá interferir no resultado do jogo de bilhar na terra. '124 

Evidentemente, é mais fácil atribuir aleatoriedade ao elétron (fruto da imaginação humana) do que reco

nhecê-la num movimento expresso no mundo real. Ou seja, embora as compreensões promovidas pela 

incerteza possam promover uma mudança radical na compreensão das aberrações e nas mudanças da es

trutura, ela também promove a dúvida indesejável e acaba patrocinando o reforço das construções de cau

sa socialmente valorizadas. Estas, continuam procedentes das autoridades (técnica e política), cujo poder 

de referência para legitimidade é o poder de competência. 2~ Não é sem razão as palavras de um econo

mista: 

"Qualquer abordagem da inferência cientijica que tente legitimar uma resposta à incerteza 

complexa é, ao meu ver. uma paródia totalitária de um processo pseudo-racional. 26 

'1 . - Ver narrattva 03. pg.B3 nos anexos. 
:: Como da mesma forma seria da responsabilidade ou da culpa. Além disso. na condição da incerteza não cabe a 

aceitação ou rejeição de uma hipótese. Como demonstra alguns sistemas jurídicos, não há culpado ou inocente, 
mas sim culpado ou não culpado (na falta de dados para se estabelecer a culpa). O sujeito não é obrigado a provar 
inocência. ele tem apenas que demonstrar que a culpa não está suficientemente provada. Conf. BERNSTEIN 
op.cit.p. 207. 

23 Conf. Wiener. apud: BUCKLEY op.cit.p.124-133. Ver também a importância da baixa coerção na sobrevivência 
de sistemas econômicos em BERNSTEIN op.cit.p. 252. 

:
4 Apud BERNSTEIN op.cit.p. 201. 

:
5 Conf. BARJONET 1980 op.cit.. 

26 Apud BERNSTEIN op.cit. p. 131. 
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a) Verificação das proposições deterministas 

De uma forma geral as concepções deterministas de causalidade não resistem à colocação critica mais 

primária. Em todas as hipóteses, seja na mono-causalidade, seja na múlti-causalidade, o fato do mesmo 

indivíduo e com os mesmos recursos ter tido sucesso produtivo, ao invés do AT, não é levado em conta. 

Em particular, nas concepções de causa ligadas à vontade, como o "at<Ycondição insegura" da teoria de 

Heinrich, os pressupostos darwinistas acabam determinando as mesmas contradições que lhe são próprias. 

Se por um lado a genética hoje é capaz de estabelecer algum determinismo, também é um fato que a es

pécie humana distingue-se das demais exatamente por ter ultrapassado o determinismo do "mais forte" ou 

do "mais bem adaptado". Isto porque, de uma forma ou de outra, a condição humana acaba demonstrando 

que, ser "mais forte" ou "mais bem adaptado" é uma condição absolutamente relativa. São exatamente os 

"mais fracos" que garantem a diversidade necessária à sobrevívência nas condições adversas, como já 

havía colocado Nietzsche. Ou seja, são justamente os indivíduos menos adaptados (ou os que mais co

metem "falhas") aqueles (indiretamente) responsáveis pela promoção de transformações no trabalho mo

demo.27 

Nas teorias deterministas sob compreensão multicausal, cabe ainda a cada uma insuficiências específicas. 

O modelo epidemiológico-ecológico não escapa da condição genética. Tal como nas teorias de controle 

da vontade, o sujeito não tem o direito de ser como é, pois um sistema mecânico ou orgânico não admite a 

diversidade. Além disso, a separação de ambiente e agente é arbitrária e o hospedeiro não é entidade pas

siva em relação às demais. A compreensão sócio-técnica, base para métodos de investigação como "árvo

rede causas", por exemplo, parte do pressuposto irreal da ausência do conflito e da convergência para 

um objetivo comum, compartilhado por todas as entidades no sistema. Passa-se ao largo de qualquer 

consideração freudiana, como se o agir do homem fosse conduzido pela mais pura racionalidade. Embora 

as considerações teleológicas do sistema sociotécnico permitam explicar muitas contradições, como a 

víolação de regras de segurança que se contrapõem ao propósito produtivo, não se pode assumir que ape

nas um propósito externo, lucro do empreendimento, possa justificar todas as causalidades. Mesmo assim, 

o pressuposto sociotécnico parece ser compartilhado no meio operacional. Por exemplo, um gerente de 

manutenção, ao ouvír uma explicação de acidente investigado28
, comentou: 

"(..) só se acidenta quem está afim de produzir." 

De fato, entretanto, a condição inversa também é possível, quando o sujeito acaba fazendo parte de um 

acontecimento independente de seu desejo ou intenção, simplesmente porque estava no lugar errado e na 

hora errada. Ainda que se possa admitir a condição de um sujeito absolutamente voltado à segurança e, 

27 A relatividade do "mais bem adaptado" é clamorosa quando se considera os atuais problemas de saúde de algu
mas comunidades indígenas norte-americanas e brasileiras, como a diabetes, uma doença altamente incapacitante 
que não poderia ter sido legada à atual descendência. Supõe-se que as adversidades nas condições primitivas do 
deserto viabilizavam somente os indivíduos cujas taxas de açúcar se mantinham elevadas entre as refeições, cujo 
intervalo poderia chegar a uma semana. Os caçadores sem essa característica, não podiam trabalhar. Os demais 
deixaram descendentes que atualmente adoecem graças à regularidade de 3 refeições ao dia proporcionadas pela 
vida urbana. conf. noticiado em TUCKER 1983 [476] para constatação entre os Navajos e em FIOCRUZ 1995 
[165] para ocorrência semelhante entre os Xavantes e Bororos. Referência mais geral no assunto é IDCKS 1995 
[224]. 

28 Ver narrativa 04. pg.B4 nos anexos. 
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portanto, excluído de qualquer intenção produtiva, não há garantias de não-acidente se o ambiente for 

perigoso.29 

Como o conflito é sistematicamente excluído, até mesmo as teorias em que ele é considerado acabam não 

se verificando na confrontação empírica. Tal é o caso da teoria que toma a condição de estresse como 

modelo. Embora se admita o conflito nos propósitos e nas condições, pressupõe-se também que o sucesso 

da tarefa na condição perigosa decorre da harmonia alcançada. Ou seja, na condição de perigo, só haveria 

AT na condição de "prejuízo do desempenho" (fig. 1.6). Ora, nas investigações de campo, em mais de um 

caso se verificou AT entre sujeitos sob pleno desempenho, embora surpreendidos pelo acontecimento.30 

A exclusão do conflito nas diferentes teorias promove o não-questionamento radical do processo de tra

balho imposto e, portanto, da disciplina. A condução de soluções, decorrente do problema gerado por 

Taylor, se expressa bem na negação do conflito entre produção e segurança. 31 O discurso generalizado 

que a segurança promove produtividade não se sustenta na condição empírica. Pelo contrário, a produti

vidade está ligada a muitas violações de regras de segurança32
, embora na automação a mudança da base 

técnica possa promover tanto produtividade como segurança.33 Em particular, o aumento de produção é 

flagrantemente dependente da redução das condições de segurança. Em um dos casos estudados34
, a des

montagem de andaime numa torre de ''jlair" implicava em um aumento do risco conhecido, se fosse feita 

sob condições climáticas adversas. Como o cronograma dependia daquela tarefa e não havia previsão 

meteorológica favorável para os próximos dias, foi decidido em reunião que os serviços seriam executa

dos nessas condições. A contradição em relação às condições de segurança foi ultrapassada de diferentes 

formas. Um dos encarregados justificou-se dizendo "eu assumo", embora não pretendesse ele mesmo 

subir nos andaimes sob vento intenso, chuva e frio, como estava sendo previsto. Os responsáveis pela 

segurança impuseram o uso de 2 cintos de segurança, reduzindo, portanto, a produtividade dos montado

res. 

b) Verificação das proposições não-deterministas 

Ao contrário das proposições deterministas, as proposições não-deterministas admitem tanto a ocor

rência como a não-ocorrência do acontecimento em suas concepções teóricas. Isso é possível com a intro

dução do termo "risco", cujo significado é admissão do aleatório, ou da intervenção do acaso. Nesse caso, 

cabe discussão das teorias em si, bem como do uso do conceito de risco, comum a todas elas. 

As proposições ligadas a "Teoria de Homeostase de Risco" (THR) e "Teoria da Ponderação de Risco" 

(TPR) são as teorias não-deterministas atualmente em discussão na literatura técnico-científica e repre-

~9 Estudo de KOHN e col. 1985 [ 1 07] mostra que o ambiente perigoso estabelece uma condição de risco equivalente 
para todos presentes naquele local, independentemente do gênero da atividade. 

30 Ver narrativas 01. 02, 03, 04, 05 e em particular a narrativa 06 (soldador 1) nos anexos. 
31 Muito embora tal denúncia viesse sendo colocada na literatura especializada desde a década de 60. Ver, por 

exemplo, CAZAMIAN [93]. 
32 Ver narrativa 07, pg.B9 nos anexos. Esse aspecto foi destacado por DEJOURS 1989 [133]. A concepção da "ope

ração padrão", como mostra a narrativa 07, decorre da distância da efetividade do controle na produção, conf. 
LIMA 1996a [282], ou do fato da "ordem em nível superior" só poder sobreviver ao custo da "ordem em nível in
ferior", conf. MORIN 1996 [3 3 5]. Em outras palavras, as violações e as informalidades são recursos absoluta
mente necessários para manutenção do sistema em seus pressupostos. 

33 O caso destacado na narrativa 06, pg.B6, (soldador 1), a queimadura de córnea pode ser evitada por uma solução 
muito elegante. Há no mercado um elmo com "janela eletrôníca". Um sensor ativa um leito de cristal líquido in
terposto na janela do elmo, mantida translúcida enquanto o arco da solda não é aberto. 

34 Ver narrativa 08. pg.BlO nos anexos. 
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sentam dois domínios ideológicos distintos. 3~ Trata-se de debate atual sobre tema antigo: controle no 

homem ou controle no ambiente. Na THR o sistema é relativamente aberto, pressupondo um indivíduo 

capaz de comportar-se dessa ou daquela forma conforme sua matriz de "custo-beneficio". A TPR pressu

põe o ambiente altamente regulamentado (mecânico), onde a escolha individual do risco é colocada con

forme as imposições de "custo-beneficio" de operação do setor industrial. A THR seria aplicável apenas 

onde há um grau relativo de autonomia para escolha do comportamento de risco, como nos transportes. 

Enquanto que na TPR o essencial é que os sujeitos "não são autores do próprio destino, mas elementos 

operando dentro de um sistema delimitado". O risco está intrinsecamente determinado por entidade ex

tema. Na THR, pelo contrário, o sujeito pode maximizar o controle. 36 

A aplicabilidade do THR para descrever as condições de trabalho em situações de perigo não tem sido 

verificada.37 É questionável, por exemplo, que o trabalhador submetido a elevada coerção por regula

mentações ou por processos de trabalho, decididos externamente, possa ter oportunidades de optar pelo 

modo "migrar" ou "evitar risco" como prevê a THR. A ênfase na TPR justifica-se, portanto, em decorrên

cia da quase impossibilidade de se encontrar um trabalho em que o trabalhador exerça, em grau significa

tivo, a escolha do seu risco. Seria mais provável, portanto, se encontrar o risco imposto e ponderado ex

temamente.38 Embora possa parecer o fim do "ato inseguro", a exclusão da vontade humana como "causa" 

representa a reificação absoluta do homem, reduzido-o a uma entidade de um sistema mecânico, cuja 

viabilização pela disciplina, torna-se tão "natural" quanto as concepções simplistas da realidade. 

A questão é, portanto, a natureza do modelo tomada por cada uma dessas teorias. As análises de aplicabi

lidade não tem levado em consideração que tanto os pressupostos da THR como da TPR não condizem 

com as respectivas realidades que cada uma tenta configurar. É questionável, por exemplo, se o processo 

de trabalho se aproxima de um sistema fechado, absolutamente regular e previsível, como tem sido pre

sumido em prol da conveniência dos "administradores de risco". Também é questionável o pressuposto da 

THR que assume um indivíduo "totalmente livre", mas que ao mesmo tempo não dispõe de recursos para 

questionar nem o sistema em si e nem os valores dominantes relativos ao risco e a cultura. A cultura do

minante não só dá um enorme valor para o tempo, como obriga o sujeito a reproduzir no lazer o seu pa

drão de trabalho e, ao mesmo tempo, compensá-lo. Não se põe em questão, por exemplo, a falta de alter

nativas de transporte, pois no automóvel, mesmo no lazer, o tempo de percurso deverá ser minimizado, 

convertendo-se em expressão da liberdade que lhe é suprimida no cotidiano.39 Todavia, para melhor apro

ximação desta e de outras questões é necessário discutir o conceito de risco, comum nas proposições não

deterministas. 

Risco é um termo de emprego comum no jogo. Etmologicamente vem do italiano antigo risicare, que 

significa ousar, denotando uma opção e não um destino.40 Sua conotação original portanto implica não 

apenas em prejuízo (como é a compreensão vulgar) mas também em ganho decorrente de uma decisão. 

Logo, risco não é apenas um conceito técnico, mas um conceito social e cultural.41 Risco corresponde a 

uma parte de construção da realidade. Não é um conceito neutro, ao contrário do que tem sido permitido 

35 conf. ST ANTON & GLANDON op.cit. 
36 Ibid. 
r Por exemplo, LANDEWEERD e col. 1990 [264] constataram que trabalhadores da construção civil não são mais 

propensos a assumir risco em relação as pessoas em geral, não verificando, assim, a THR. 
38 ST ANTON & GLANDON op.cit. 
39 A falta de questionamentos do contexto é discutida por BOYLE 1997 [ 64]. 
40 BERNSTEIN op.cit.p.8. 
41 BONSS 1991 [61]. 
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pressupor pelas propostas de "Promoção de saúde", cuja ênfase nos "fatores de risco" salienta o seu as

pecto algébrico, decorrente de uma relação numérica.42 

Nesses termos, risco admite por princípio duas perspectivas opostas. O risco tanto é uma propriedade 

objetiva de um evento ou atividade, relativa à probabilidade de ocorrência de um evento adverso bem 

definido, como também é uma construção social e cultural. Neste caso, as prioridades não são estabeleci

das conforme números, mas sim conforme critérios de prioridade instituídos pelos valores sociais e estilos 

de vida preferidos, lembrando-se que numa mesma sociedade poderá haver diferentes estilos.43 Logo, 

embora o número possa ser uma variável objetivamente dada, sua aceitação ou rejeição prende-se a crité

rios essencialmente subjetivos. 

Em contrapartida, as teorias que pressupõem uma condição probabilística para o evento final (compreen

são estocástica) e, portanto, formuladas sob conceitos de risco. deixam de considerar que o conceito de 

risco em si não é absoluto, muito pelo contrário. Em decorrência dessa condição subjetiva, o conceito de 

risco admite pelo menos 3 perspectivas inteiramente distintas e que podem estar presentes ao mesmo 

tempo: sistêmica, individual e cultura/.44 Quando muito, as teorias tomam por base a primeira e em al

guns casos a segunda mas raramente a terceira. Neste caso, a noção de "cultura" prende-se a relações 

instrumentais muito pouco próprio de "cultura". É o caso, por exemplo, das propostas de "cultura de segu

rança"4s que se alinham aos pressupostos de "mudança na cultura" como alternativa de controle. Descon

sidera-se que cultura é um recurso da sociedade, para fazer frente a sua condição, e não um obstáculo. É 

uma criação coletiva que não pode ser mudada, mas sim evoluir num processo de crescimento e transfor

mação.46 Além disso, a condição de aceitação ou rejeição do risco não decorre apenas de diferenças cultu

rais, como tem sido demonstrado47, mas também de condições de grupo. Foi observado que, mesmo em 

diferentes culturas, um risco pode ter maior ou menor aceitação, dependendo da condição de comparti

lhamento por um grupo e da condição de marginalidade desse grupo.48 

Em agravante, a introdução do conceito de risco, capaz de estabelecer fatores de riscos, abriu campo para 

aplicação de teorias econômicas para interpretação de decisão e desenvolvimento de parâmetros "custo

beneficio", como se procede tipicamente na "Teoria da Homeostase do Risco" (THR). O enfoque econô

mico, recomendado explicitamente como metodologia no campo da saúde49, desconsidera a questão bási

ca de que tal parâmetro é inadequado e falho, porque assume o risco para vida e para saúde como apropri

adamente distribuído e controlado por mecanismos de mercado, os quais são insensíveis as distinções 

éticas.50 

Na "Teoria da Ponderação de Risco" (TPR) pressupõe-se uma fase de estimativa do risco e outra de se

gurança ou controle. Se o conflito de interesses ou controvérsia for tomada como possível, a rigor, a fase 

de estimativa não poderia ser tomada sob premissas de um "processo científico", "totalmente objetivo" e 

4~ SKOLBEKKEN 1995 [447]. 
43 RENN 1990 [412]. 
44 MAY 1989 [310]. 
45 cox & cox 1991 [119]. 
46 THEVENET 1991 [466]. 
4

- DAKE 1991 [128] analisa essas diferenças a partir de duas concepções básicas de sociedade: hierárqui
calindividualista versus igualitarista. A primeira estaria mais relacionada aos referenciais de mercado e desvio so
ciaL enquanto que a segunda estaria mais inclinada as promoções ligadas ao ambiente e a tecnologia. 

48 PRATTIS 1973 [401]. 
49 HURLEY 1991 (230]. 
50 ANDERSON 1988 ( 17]. 
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"livre de valores".~ 1 Ao contrário das colocações usuais, a análise de risco é feita por pessoas que não 

escapam da subjetividade, apesar do formalismo da análise.~2 Nessa perspectiva de decisão absolutamente 

lógica e racional na ponderação do risco, perde-se a dimensão subjetiva da decisão, bem como as alterna

tivas que (não) se apresentam nesses termos para a escolha. Além disso, a TPR apresenta o problema da 

ponderação como se essa pudesse ser feita de forma absoluta, ao invés de escolha entre alternativas de 

risco~3, muito embora na condição de trabalho essas alternativas possam se muito poucas (produzir nas 

condições dadas ou não produzir). 

A condição de ação do homem na TPR é uma condição mecânica, onde a decisão condiciona-se à dico

tomia do sim ou não. Como essa decisão condiciona-se à sua habilidade de percepção e de conhecimentos 

e regras, a "má decisão" decorre de "faltas" nesses quesitos ou nas "intenções". Tanto num caso como 

noutro, o "controle" só pode ser concebido pela promoção de disciplina. Habilidade, conhecimentos e 

regras só podem referir-se a uma realidade pré-imaginada e generalizá-la é uma imposição. Se o sujeito 

dispõe de habilidade, conhecimentos e regras e, ainda assim, ocorre AT, só pode haver "intenções" no 

consciente ou no inconsciente. Neste caso, o recurso é a teoria freudiana, como o "Princípio do prazer"54
. 

As pessoas mantém "hábitos perigosos", mesmo reconhecendo o perigo, em decorrência de algum benefi

cio que lhes é oferecido. Logo, falta nessas pessoas "motivação para segurança". Mas as campanhas 

promovidas sob esses termos desconsideram, por exemplo, que motivação é sucedâneo do sentido e de

corre da divisão e fragmentação que o mundo do trabalho vem sendo objeto. ~5 Práticas de segurança 

deixam de ser adotadas por falta de sentido. Tal mostra o relato em um dos casos investigados56
, quando 

a vítima indignada recusava-se a prestar ou receber qualquer assistência do serviços de segurança e médi

co, respectivamente, por ocasião de seus A T. 

O pressuposto de cooperação e de ausência de conflito no cotidiano do trabalho impossibilita a teoria de 

dar conta do real. O A T, na sua excepcionalidade, é urna aberração a ser sistematicamente estudada e, 

então, excluída pelos métodos de investigação. O A T é o acontecimento que confronta os pressupostos da 

ordem mecânica ou orgânica. Paradoxalmente, a promoção de compreensão pelas teorias não se faz pela 

mudança de pressupostos, mas sim pelo seu reforço, como se a realidade pudesse ser submetida à imagi

nação, como se a disciplina, calcada no ascetismo do sacrifício, pudesse abolir as contradições de uma 

realidade que não é como deveria ser. 

51 GUY 1979 [205]. 
52 OTWAY 1992 [377] apud. FREITAS 1996 [187]. 
53 ver por exemplo LAVE 1987 [270]. 
54 Por um processo mental inconsciente, haveria em todos a tendência de se afastar de impressões aflitivas, como um 

domínio do prazer na dualidade "prazer-desprazer". Proposta de aplicação dessa teoria na prática de segurança 
está descrita em CARDACI 1994 [82]. 

55 conf. SIEVERS 1990 [440]. 
56 Ver narrativa 09, pg.Bl7 nos anexos. 



6-lieber98 141 

1.4.2 Convergências e divergências nos discursos práticos (métodos) 

''A natureza"; fiel e completa" Como pode ele 

chegar a isso? 

Quando é que alguma vez se conseguiu liquidar a 

Natureza numa imagem? 

A minha ínfima parcela do mundo é uma coisa infinita./ 

Dele só pinta aquilo que lhe agrada. 

E o que é que lhe agrada? Aquilo que sabe pintar. 

"O Pintor Realista". F. Nietzsche. 1881 57 

Como já colocado, ao discurso prático não cabe a condição de verdadeiro ou falso, mas sim a condição de 

correto ou incorreto em conformidade com os fins arbitrariamente colocados. Ocorre, porém, no tema em 

estudo, que a devida formalização de tais fins é uma exceção. Por exemplo, raramente as metodologias de 

investigação de A T sob enfoque sistêmico formalizam os fins, ou o objetivo assumido do sistema no qual 

se busca a aproximação da realidade em estudo (ver quadro 1.13 adiante). Há, em geral, um falso enten

dimento que a "prevenção de AT' possa ser o "fim" de uma metodologia de investigação, ao invés da 

busca de um culpado ou de um responsável, como seria o mais trivial. 

A "prevenção", como objetivo da investigação, só faz sentido, entretanto, dentro de pressupostos especí

ficos. Um investigador policial, por exemplo, pode acreditar que suas investigações promovem a "pre

venção do crime", pois as mesmas fazem parte de um sistema penal, cuja "promoção de justiça" não deixa 

o crime impune e, portanto, presta-se ao desestímulo da delinqüência. Tal pressuposto é uma teoria, cuja 

verificação presume um estudo empírico. Mas sob o mero ponto de vista da coerência, tal pressuposto só 

faz sentido dentro de uma lógica de disciplina. 

À parte essa lógica, a outra possibilidade de uma investigação promover a prevenção do A T é no ato do 

seu curso, quando então, arbitrariamente, as atividades (perigosas) do trabalho ficam suspensas para exa

me. Ao fim desse período, descobertas as "causas", não há razão para se abandonar a dada tarefa. Pelo 

contrário, tudo contribui para a sua permanência, já que seu estado, agora, é o estado de uma "condição 

revelada". Embora um ou outro aspecto de trabalho possa ter sido mudado (ou mais freqüentemente ain

da, nenhum), não há nenhuma garantia que os possíveis ATs tenham sido "prevenidos", como seria o caso 

na condição radical do banimento daquela tarefa. Nesses termos, a investigação do AT se prestaria à ex

clusão do "mistério", presente em todo novo que emerge. O processo produtivo não se vê ameaçado pela 

investigação, ou pelas "causas" eventualmente descobertas, mas sim pela eventualidade da manutenção 

daquele "mistério". É o "mistério", na forma de "causas" não reveladas, que justificaria o banimento puro 

e simples. Nesse caso, os fins da investigação de AT convergem com os fins do processo produtivo peri

goso. A existência de um garante a continuidade do outro. 

Pode-se, assim, formular duas conjecturas de finalidade absolutamente distintas e igualmente válidas. 

Continua portanto a pergunta, como verificar a correção das metodologias? Na falta desses objetivos pre-

5
' NIETZSCHE 1882 [348] p.31. 
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definidos, uma alternativa seria o exame das propostas metodológicas em seus pressupostos e em suas 

preferências por caminhos ou "méthodos". 58 O exame das convergências e divergências nesses aspectos 

pode orientar urna possível condição efetivídade em um ou outro aspecto do trabalho. 

a) Formulações de proposta 

O quadro 1.12 confronta as diferentes metodologias de investigação de A T aqui analisadas. As meto

dologias "básicas" estão presentes, com maior ou menor freqüência, em cada uma das metodologias 

"aplicadas". Pressupostos das abordagens monocausais, onde o ATé uma "parte" do sistema, combinam

se para formalizar as metodologias que vão tratá-lo de forma multicausal, resultando na nova perspectiva 

do AT como "produto" do sistema. A metodologia "3M4-~M'59, por exemplo, é uma condição indis

pensável para estes pressupostos e vai ser assim considerada. Nos extremos, a concepção do "Precedente 

Conhecido" está presente em todas as metodologias, enquanto a concepção "lnferencial" é usada por ape

nas uma delas. De urna forma geral, portanto, prevalece tanto a lógica reducionista (tudo pode ser reduzi

do ao já sabido), quanto a arbitrariedade da verdade absoluta que não se submete a teste. Há urna siste

mática exclusão do novo, ou de qualquer propósito que possa contradizer o saber dominante. 

Outro presença quase absoluta é uso da "Concepção Tradicional" de encadeamento linear (dominó), 

muito embora todas as propostas se coloquem justamente como alternativas criticas à formulação original 

de Heinrich. Tal como nesta, todos os eventos são tratados como se a capacidade transforrnadora de cada 

um deles fosse a mesma. Um "susto" tem o mesmo "peso" de um "incômodo ambiental" para desencadear 

um acidente. Coerentemente com a lógica reducionista e com a desconsideração inferencial, não existe 

"retroalimentação" nesses encadeamentos lineares (ver quadro 1.13). Ou seja, o "sujeito", o "ator", o 

"recurso" ou o "evento" são entes passivos, absolutamente indiferentes ao que lhes sucede. Eles não ape

nas não se modificam com o curso do tempo e com o concurso de situações, como também não reagem a 

esse concurso e nem estabelecem novas relações ativas. 

Como a investigação de A T refere-se a um resgate do passado, não surpreende que todas as metodologias 

aplicadas façam uso da "Reconstrução". O surpreendente é que tal reconstrução, seja por discursos, por 

"checklist" ou por meios materiais60
, possa prescindir da inferência. Prevalece, portanto, um quase con

senso que "o que é corresponde ao que foi". A combinação de pressupostos positivístas com uma vísão 

excludente de conflitos e do valor inquestionável da "verdade técnica" não possibilita a coexistência de 

perspectivas diferentes, e igualmente válidas, sobre o "porquê" de algo específico que já não mais existe. 

Exceções notáveis são justamente as duas propostas mais recentes (OARU e TOR), cujos pressupostos 

estimulam diferentes discursos, sem reduzir validade. 

A exclusão sistemática do novo, a verdade absoluta e a ausência de conflitos configuram um universo de 

harmonia, onde o AT é o "desajuste", a "patologia" ou o "desvío". Cabe à "Normatização", aliada à 

"Análise de documentos" o papel de configurar "objetivídade" àquilo que é subjetivamente imposto como 

58 A palavra "método" tem origem na palavra grega "méthodos", cujo significado é "caminho para chegar a um 
fim", conf. FERREIRA 1996 [161]. 

59 Refere-se ao número de fatores sistêmicos considerados numa análise de "causa". como homem, máquina, ambi
ente. organização e fms. Ver quadro 1.9. 

60 Exemplos de "reconstrução material" na investigação de AT são dados por BAKER 1982 [34 ]. 
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"normal" ou como padrão ou regra. Novamente, são exceções as mesmas metodologias OARU e TOR, 

onde as regras são reconhecidas como relativas ou arbitrárias. 

Nas "rotinas" do trabalho não cabem excepcionalidades ou imprevistos . Não há espaço para emergência 

do absolutamente novo na sociedade absolutamente regulamentada, como concebe o sistema mecânico ou 

orgânico. Se o novo, na sua condição prazerosa, descortina alternativas ao dado, na sua condição doloro

sa, contradiz a negação do sacrificio imposto. 

Quadro 1.12 

Contribuição conceptual e operacional das metodologias "básicas" para as metodologias "aplica
das" de investigação de AT. 

Metodologia8: · Básicas (a) 

Tradicional Precedente Normatização 3M Inferencial Reconstrução Análise de 
Aplicadas (bJ 

Anál. de Modo de falha e Efeito 

FMEA 

T éc. de Pred. de Erro Humano 

TIIERP 

Arvore de Falhas 

FTA 

Análise de Mudança 

AM 

Irnprev. Adm. e Arv. de Risco 

Fator Evento/Causa 

FEC 

Arvore de Causas 

ADC 

Seq. Multilinear de Eventos 

MÊSISTEP 

Unidade de Pesquisa de AT 

OARU 

Téc. de Revisão de Operação 

TOR 

Seqüência Conhecido 4M Documento 
linear 5M 

• 
** 

• 
** 

• .•. 

· ... 
. .. 

* ... 
* : 

..... 

•• 

. + '\ .·. * 

.. 4M · 
** 

... 
Exponencial ··•.·• .... · ~ · ·, •. 

... , . . .• .., '.i< 

. 4M 
> . 

1··•·.·· 

• 
*• . 
,. 

... 
:·=..;;: ' 

-----· -~ 

* 
_, .... 

. ·• 
. .. 

' 

. -~ ... 

..... . 

.. 4M ... 
. JM ··· 

... 
• • 

. .. · ., / ; 

• · ''Relativa" · • 
•• ** 

.. .. 
** . ** 

Tabela' 

• • 
** . ** 

, Cltecklút" .· .. 

. .· . / . . . 

"Ciaecldist" ' . .. 
·-· 

• 
• .. 

· .... 

·-- . 
• .:. . .. xi ·. · 

'· . -~ .. 

• .... 

~·· 

.::.: . .·. 
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(a) ATé "parte" do sistema, conf. quadro 1.9. (b)AT é "produto" do sistema, conf. quadro 1.10. 
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b) Definição dos propósitos 

O quadro 1.13 abaixo verifica as principais divergências e convergências entre os métodos estudados. 

Quadro l. 13 
Convergência e divergência nos pressupostos assumidos entre diferentes metodologias aplicadas 
na investigação de AT. 

Metodol~as Quesitos verificados (a) 

Natureza Arranjo no Sistema Destaca 
da a 

Propósito Entidade Finalidade 
Propostas (b) ou Disjunção Gênero Retro- Iníci<Yfim do 

Principal Variável elou & Pré- Sistema 
em Conjunção Modelo Alimenta definido? ? 

estudo ? 

Anál. de Modo de Falha e Efeito Árvore 
Prev Efeitos "e" + não "Falha" sim 

FMEA Funcional 

Téc. de Pred. de Erro Humano 
Prev erros "e" Árvore não Erro/ Erro sim 

THERP 

Modos 
Árvore de Falhas Prev e Recur- "e" Lesão/ 

+ sos + Árvore não Evento não 
FTA In v são "ou'' Independente 

"Eventos" 

Análise de Mudança 
In v Desvios "e" Árvore não Mudança Sllll 

AM 

Energia 
lmprev. Adm. e Árv. de Risco + Ajuste Operar 

Prev Evento "e" Árvore não à Risco 
+ Mudança Assumido 

Condição 

Fator Evento/Causa Evento "e" 
Prev + Árvore não Sllll não 

FEC Condição 

Árvore de Causas 
Mudanças 

e 
In v Eventos "e" Árvore não Lesão não 

AOC como 
"fatos" 

Perturbação 
Seq. Multilinear de Eventos Evento do 

In v + "e" Árvore não Sistema não 
MÊS/STEP Condições tipo 

Estável 

Energia 
Unidade de Pesquisa de AT + Desvio 

In v Eventos "e" Árvore não da não 
OARU Condições "Norma" 

(desvios) 

Téc. de Revisão de Operação Erros Matriz sob 
Prev + "e" ou Sllll Livre não 

TOR Omissões Árvore Escolha 

(a) Conf. levantamento apresentado no quadro I. 1 O (b) Em ordem cronológica. In v = Investigação Prev = Prevenção 
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Quando se examina os quesitos das propostas metodológicas atualmente em uso na investigação de A T 

(quadro 1.13), é notável que a metade delas tenha sido concebida com propósito de estudo a priori (pre

venção). Além disso, salvo em 2 casos específicos (ADC e OARU), as propostas tanto se aplicam em 

acidentes ligados à pessoa como em acidentes ligados à "Acidentes Maiores"6
\ confirmando que muitos 

dos pressupostos tem ampla base comum nos dois problemas. 62 

O uso generalizado de metodologias "preventivas", ou seja, metodologia de investigação de causas a pri

ori, poderia explicar a maior ênfase de atribuição de causa aos recursos técnicos, em detrimento da "falha 

humana", como pôde ser observado a partir da década de 70. As "metodologias preventivas" exigem uma 

maior dose de criatividade em decorrência do processo intelectual da busca da falha. A interrogação 

transfere-se do universo da responsabilidade (quem?) para o universo da concepção abstrata (como?). 

Como a "falha humana" é tratada como um evento básico, para o qual não cabe maiores interrogações, o 

sistema técnico é assumido como uma forma sistêmica que deve funcionar apesar dela. A "falha humana" 

é inerente e presente, pois um sistema, apesar da sua concepção sintética, deve operar na condição natu

ral. 

Ocorre, entretanto, que o trabalho não é apenas um sistema sintético operando na condição natural. O 

homem não é um absoluto "natural". A condição humana não implica em apenas reação, mas também em 

ação. Na adversidade, para desespero dos analistas de risco, o homem pode ultrapassar as estruturas do 

sistema e criar novas relações. Essa emergência do novo foge às regras usuais de previsão do sistema 

mecânico ou orgânico, pois decorrem das incertezas promovidas pelo contexto. Dado o seu número de 

variáveis e de funções diferentes, não se concebe que tal contexto possa ser configurado. Assim, só resta à 

"prevenção" eliminar o relativismo do contexto, graças a promoção da disciplina para justificar as limita

ções do imaginado.63 

Assim sendo, as metodologias sustentam-se em modelos onde se pressupõe, implicitamente, que tal con

texto está sob controle. Manter "o que é" parece ser a finalidade mais "aceitável" para o sistema concebi

do, pois o "inseguro" não se insere num contexto produtivo. Não é sem razão que o AT seja produto de 

um sistema "perturbado" ou "desviante". Exceção a essa generalização é a proposta MORT, cuja inova

ção é assumir entre os fatores causais o "risco assumido". Ou seja, uma "incerteza" faz parte do sistema e 

o AT pode ser a expressão dessa incerteza e não necessariamente um "desvio" ou "mudança". Na pro

posta MORT não é a "mudança" o evento deflagrador, mas sim a ausência de ajuste à mudança. Todavia, 

em todos os casos, permanece urna questão básica colocada pela "Análise de Mudança" (AM): Como 

definir urna situação comparável para conceituar "mudança"? Não há respostas possíveis a não ser dentro 

da arbitrariedade da norma, como bem reconhece a metodologia OARU. 

c) Arranjo do sistema: início, fim e as relações nas análises 

Com relação ao arranjo do sistema, parece haver algum consenso no uso da relação de conjunção ("e") 

entre eventos ou entidades, em detrimento da conjunçã<Ydisjunção (elou), caracterizando, dessa forma, um 

61 Desastres ambientais em decorrência da operação de complexos industriais. 
6~ Ver nesse sentido, por exemplo, GOATS 1996 [ 196]. 
63 Exemplificando, se um televisor subitamente perde imagem, o sujeito usualmente abandona a sua condição de 

"espectador" e adota nova estrutura relacional com a máquina, "testando" este ou aquele botão. Esse é um con
texto imaginável e, a princípio, o uso dos botões não afetará o que já está afetado. Mas se o compartimento do 
televisor for aberto, as possibilidades de relação seriam muito maiores e tal contexto seria muito mais complexo, 
"inimaginável",justificando "uma proibição" naquele acesso. 
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propósito mais explicativo ao invés de descritivo. Se por um lado a "explicação" fica mais concatenada 

com às ações presumidas, por outro, perde-se a dimensão do horizonte de possibilidades. Concentrando a 

explicação a partir de respostas de justificativa do tipo ':fez porque ... ", ao invés de "poderia. mas não fez 

porque ... ", o determinismo do acontecimento fica reforçado. 

Em contrapartida, não há consenso na definição de parâmetros para o início ou fim da investigação. 

Aqueles que propõem tratamento reverso, como nas investigações a posteriori, costumam usar a condição 

terminal do acontecimento, como a "lesão" (ADC) ou o "evento de topo" (AF), a título de ponto de parti

da. Ocorre, entretanto, que essa é uma postura arbitrária. Não há nenhuma justificativa para se tomar tais 

eventos como a condição terminal do A T. Pelo contrário, o acontecimento (o A T) inicia-se nesse instante. 

Há casos em que aquilo que acontece após a "lesão" pode ser muito mais esclarecedor sobre as "causas" 

do aquilo que aconteceu antes. Por exemplo, num dos casos relatados,64 o fato de nada ter sido feito ime

diatamente após o ATé muito esclarecedor sobre "causas". Em outro,65 aquilo que se fez após a ocorrên

cia esclarece muito mais sobre as "causas" do que aquilo que a "investigação de causas" pôde estabelecer. 

Outras metodologias de investigação, tanto a priori como a posteriori, tomam um dado evento como 

ponto de partida para concluir a investigação na "lesão". Em todos os casos, o pressuposto é um sistema 

estável que sofre uma "perturbação" (AM, MORT, MES'STEP) ou um "desvio" (OARU), cuja caracteri

zação presta-se arbitrariamente àquele fim. 

Se o ponto de partida na investigação é tomado de forma arbitrária, o ponto de conclusão não fica por 

menos. A metodologia da Árvore de Falhas (FT A) é a única que formaliza esse aspecto. A investigação 

deve terminar em um "evento independente", ou no evento cujo "detalhamento não é possível". Tal con

dição não é menos arbitrária do que as demais metodologias que não fixam ponto algum. A condição de 

"independente" ou de "possibilidade de detalhamento" é relativa ao nível sistêmico considerado e ao 

nível de "vontade" do investigador. Não é dificil, portanto, limitar-se a investigação exclusivamente 

àquilo que convém. 

d) Arranjo do sistema: Imperativo da "estrutura" como "revelação" 

O quadro 1.13 mostrou que a apresentação de resultados sob forma de "árvores" é praticamente um 

consenso entre as metodologias de investigação de A T. A predominância desses arranjos nos processos 

explicativos denota a importância atual que vem sendo atribuída à "estrutura" como forma de "revelação" 

"do que é" ou, mais precisamente para o caso em estudo, "do que foi". 

Entre alguns teóricos da organização do trabalho, a emergência das concepções por estrutura, ou estrutu

ralismo, tem sido atribuída como decorrente da combinação de duas concepções organizacionais anterio

res: a "Clássica" e a "Escola de Relações Humanas", conforme a figura 1.15. Essa interpretação "evoluti

va" mostra alguma convergência com a sucessão de idéias para causalidade do AT, aqui apresentada. 

64 Ver narrativa 02, pg.B2 nos anexos. 
65 Ver narrativa 10, pg.Bl8 nos anexos. 
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tar-se à màquina por 
wna organização for-

Oássico 
Escola 

de 
Relações Humanas 

O homem deve adap- } 

mal. "'-----,----' 

Fig. 1.15 

Estruturalismo 

O homem e a máquina 
devem adaptar-se ao tra
balho nwn sistema fe
chado. 

{

A máquina deve adaptar
se ao homem por wna 
organização informal. 

Relação entre diferentes concepções de organização do trabalho. Adaptado de CRUZ, 199766 
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A concepção estruturalista, como as "árvores", parte do pressuposto que é possível reduzir qualquer sis

tema aos seus componentes básicos para entendê-lo, configurando uma visão reducionista. Se por um 

lado o desenvolvimento técnico do mundo atual em muito se deve às concepções reducionistas, dominan

do a história desse século, o desenvolvimento científico também só foi possível através de idéias que ul

trapassaram a redução, ao buscar, por exemplo, outro gênero de relações possíveis para as variáveis em 

estudo. Constitui questão, portanto, se essa lógica reducionista e, por conseqüência, o estruturalismo, 

pode fazer compreender a realidade complexa. 

Já se colocou que o "estruturalismo é a teoria atômica nas ciências humanas."61 As análises sistêmicas, 

mesmo as cibernéticas, estariam usando o mesmo algoritmo. A atitude estrutural seria reduzir o real aos 

"elementos fundamentais". É através de elementos simples que o real converte-se num modelo.68 

O modelo, como forma de representação, conta com o fato que algo para ser mais crível não precisa ser 

mais realista. A credibilidade de uma fotografia não decorre daquilo que ela é (papel e sais de prata), mas 

sim daquilo que ela destaca. Por isso, o modelo requer exagero dos traços característicos e desprezo das 

contingências. Hoje ainda, apesar de todos os recursos técnicos, os naturalistas ainda se esmeram nos 

desenhos, preferindo a possibilidade de destaques nestes ao invés da profusão de detalhes das fotografi

as.69 

Não é sem razão, portanto, que ao investigador interessa construir uma árvore com "clareza", sem exces

so de detalhes e com uma forma que possa ser destacada. Mas a questão é: se o AT é essencialmente uma 

contingência do trabalho, qual a essencialidade que o investigador vai buscar? Como se pode afirmar que 

este ou aquele detalhe é desprezível? Como se pode "destacar" uma forma compatível com uma condição 

efêmera, como o AT? Estas e outras questões mostram que a "naturalização da condição humana"70
, con

forme a concepção de Heinrich, é dificil de ser superada. Convergindo com as aproximações "nomotéti

cas"71, o seu determinismo dos genes foi substituído pelo determinismo das estruturas. 

66 CRUZ 1997 [123]. 
67 MOLES 1990 [322] p103. 
68 1bid. 
691bid. 
70 Essa questão é discutida de uma forma mais geral em BECK e col.op.cit. 
71 Pressuposto que toma o mundo regido por leis gerais. 
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A importância do modelo, como forma de dar "causa" ao AT, evidencia-se nas recomendações de proce

dimento, como na figura 1.16. O sistema deve ser compreendido e o propósito na construção da "árvore" 

não é descortinar um sistema complexo, passível ou não de intervenção. Não é a intervenção sistêmica 

(em todos os níveis) que está em questão, mas sim uma dada intervenção de "controle do perigo". Assim, 

a compreensão do sistema, ou seu modelo de funcionamento, tomam-se funções da solução de controle. 

Um dos casos analisados72 dá noção dessa compatibilidade de "causa", modelo e controle. Para a CIPA, 

que propôs a troca do revestimento da calçada, a enfermeira escorregou porque a calçada estava coberta 

de folhas caídas das árvores. Para o SESMET, que considerava absurdo essa troca de revestimento recém

colocado, o mesmo escorregão foi decorrência do calçado da enfermeira. Enquanto aqueles prolongaram 

o ramo da árvore relativo ao piso, estes o fizeram para o sapato. A rigor, a "causa" poderia ser uma ou 

outra alegação, dependendo do modelo que se constrói e, portanto, dos pressupostos que se toma para a 

concepção do sistema. Tais pressupostos não decorrem de "como o sistema é", mas sim de "como o sis

tema deveria ser". Na concepção estruturalista, o sistema deve ser dicotômico, sem espaço para nuanças 

ou relativismos contextuais. O sujeito é um ente indiferente ao passado e ao futuro, indiferente até mesmo 

à tragédia do acontecimento. 73 

Fig. 1.16 

DEFINIR 
o 

EVENTO 

ENTENDER 
o 

SISTEMA 

CONSTRUIR 
A 

ÁRVORE 

AVALIAR 
A 

ÁRVORE 

CONTROLAR 
o 

PERIGO 

Adaptado de NMHSA (EUA), 1989. 

Etapas básicas na análise de AT por "Árvore de Falhas", conforme proposto pela NMHSA (EUA), 
1989. 

"
2 Ver narrativa 11. pg.B 19 nos anexos. 

73 É graças a essa pretensão que a investigação de AT viabiliza-se pela reconstrução de discursos, por exemplo. Não 
se leva em conta que o acontecimento e a próprio curso da investigação já estão alterando as estruturas que havi
am até então. 
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No estruturalismo, com as construções de árvores, as aparências nada mostram. Elas apenas cobrem a 

essência (a "verdade" ou a "causa") que está escondida, aguardando uma revelação. O termo "revelar" 

vem do latim re+velare. O prefixo re (de novo) junta-se à palavra velare que significa cobrir com véu. 

Originalmente, o termo foi empregado para a interpretação de escrituras sagradas. A palavra profética é 

uma revelação porque um texto sagrado, velado por sua própria natureza, é (re)velado por alguém, cujo 

propósito é mantê-lo em seu mistério intrinseco. Assim, a investigação de AT, ao pressupor algo 

dadolescondido, sob uma ordem presente/ausente ao mesmo tempo, vai sustentar-se na coerência da es

trutura. Tal como o pensamento sagrado, pouco importa se a realidade é contraditória ou se a estrutura 

não seja mais a mesma após o acontecimento. O que importa é (re)velar o AT como uma "patologia", 

uma "aberração" ou uma "disfunção" do sistema imaginado, cuja coerência absoluta, mecânica, regular e 

inquestionável, é própria da condição sacralizada. 

e) Natureza das entidades: Rigor nos conceitos e na inferência 

Outro aspecto decorrente do uso generalizado dessas metodologias voltadas à investigação a priori, é a 

relativa falta de rigor na conceituação de variáveis, em algumas propostas, e na falta de formalização da 

inferência em quase todas, como revisto no item anterior. Como as "metodologias preventivas" pressu

põem o envolvimento de diferentes entidades combinadas entre si para uma dada função, a distinção entre 

variáveis torna-se secundária, pois o que mais importa é o processo que permite ou não a operação entre 

elas. Muito diferente, portanto, da investigação a posteriori, cuja "causa" constatada presta-se, em geral, à 

atribuição de culpa e responsabilidades. Há, portanto, um contexto distinto quando o "prejuízo" é apenas 

imaginado, daquele em que esse mesmo ''prejuízo" se apresenta como fato concreto. Pelas mesmas ra

zões, se a investigação a priori não exige a formalização de hipótese e inferências porque estas se forma

lizam no enunciado do problema, no caso daquela a posteriori, tal omissão caracteriza arbitrariedade. 74 

A falta de rigor na conceituação das variáveis promove indistinções que algumas metodologias vão tentar 

formalizar. Por exemplo, enquanto a pioneira Árvore de Falhas (FTA) trata "modos" e "recursos" indis

tintamente como "eventos", as propostas mais recentes como "Fator EventO'Causa" (FEC) e suas aplica

ções como MEStSTEP e MORT, vão estabelecer distinção entre um "evento" e uma "condição". Tais 

distinções não são tão óbvias como possa parecer, ainda mais quando se associa o conceito de desvio, 

decorrente de mudanças. Mas a impropriedade no uso desses termos aproxima-se do absurdo quando a 

metodologia se arroga à exclusividade dos "fatos", como na ADC, desconsiderando que na investigação 

do passado o mais importante costuma ser o que já deixou de ser fato. Investigadores experientes, assu

mindo posições criticas, ressaltam a necessidade de se considerar "informações que não foram inteira

mente documentadas" 75
, ou da importância radical da inferência na prática da investigação de A T: 

-
4 Quando o analista de risco se interroga pelas conseqüências da falha de uma válvula, ele implicitamente estabele

ceu uma hipótese (colapso do sistema pela falha da válvula) e um procedimento de inferência, verificando os re
sultados. possíveis ou não, decorrentes daquela falha. A hipótese (válvula-sistema) pode ser refutada ou aceita. 
Na investigação a posteríorí, não é possível a "verificação". Sem a formalização da hipótese de "causa", a expli
cação perde o seu caráter hipotético e o espaço de refutação. Ao fim de uma investigação a priorí, a hipótese 
pode ou não configurar um fato (pela verificação), mas ao fim de uma investigação a posteríorí, a hipótese só 
pode configurar conjecturas. 

~ 5 FERRY op.cit.p.146 
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" ... nós devemos não apenas estar colhendo fatos mas devemos também estar fazendo inferên

cias e negociando (deal) com suposições para ajudar a colocar nossos (atos em perspectiva." 
76 
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Tal colocação refuta o argumento positivista dos ''fatos falam por si". Nenhum fato "fala". É preciso dar 

"voz" aos fatos. Sem a formalização prévia dos conceitos, das teorias e das hipóteses, todo resultado de 

investigação resulta numa arbitrariedade que não pode ser nem confirmada ou refutada, nem classificada 

como correta ou incorreta. 

O desprezo generalizado pelo rigor da inferência é, simultaneamente, produto e fator do inexpressivo 

questionamento teórico e meta-teórico que a causalidade do A T tem sido objeto. Pode parecer paradoxal, 

mas é sintomático a pouca relevância concedida à qualificação rigorosa das entidades do sistema, ou 

mesmo, da significação do que possa ser causa ou efeito, conforme disponível na literatura. Uma breve 

revisão nesse sentido pode esclarecer melhor a superficialidade dessas tentativas de conceituação. 77 

f) Natureza das entidades: "Causa, efeito e mudança" versus "fato, evento e coisa" 

Causa e efeito são usualmente entidades do mesmo tipo, uma vez que o que é efeito, toma-se causa em 

outra relação. A natureza da entidade compreende tanto o gênerofatual (enquanto condição de verdade a 

qualquer tempo ou estado)78 
, como não-fatual, enquanto uma condição que não compreende verdadeiro 

ou falso, ou seja, coisas e eventos. 

Eventos, tal como coisas, não são verdadeiros nem falsos, mas diferem entre si. Os eventos, ao contrário 

das coisas, não podem ser representados mais de urna vez, não podem, como as coisas, serem de tempos 

em tempos reapresentados para identificação. O evento contém urna parte temporal, (algo do passado ou 

do futuro) que o toma menos real que a coisa. Sendo assim, é comum tentar-se reduzir a condição do 

evento à condição de coisa, tratando o "evento como mudança da coisa". 

Como o gênero mais freqüente de causalidade é entre eventos (que correspondem a fatos) e não entre 

fatos79
, o processo redutor força a causalidade ligando eventos ao processo de mudança nas coisas. Ocor

re, entretanto, que "nem todos os eventos são mudanças nas coisas. 80 Alguns eventos não fazem parte da 

história da coisa e, portanto, estão impossibilitados de atender condições de mudança.81 Portanto, "mu

dança" é um evento particular e o "evento" é um nome para o estado da coisa. Nesse caso, o evento não 

existe por si mesmo. Sua existência é construída e a causalidade presta-se a esse propósito, ao atribuir um 

critério de identidade para o evento particular. Ou seja, faltando ao evento a condição de não-

76 Bruggi.nk. investigador do NTSB, órgão federal para investigação de acidentes em transportes nos EUA, conf. 
FERRY op.cit.p.l46, grifo nosso. 

-, A discussão a seguir toma por base o texto de MELLOR 1995 (314]. 
78 

A condição enquanto fato implica sempre numa condição presente, efetiva. Não pode referir-se a acontecimento 
passado ou futuro, mas tão somente aos acontecimentos presentes no ato da constatação. 

79 
Conf. MELLOR op.cit.p.l29. Na investigação de AT, a posteriori ou a priori, ou a maior parte dos fatos já não 
mais existe, ou então sequer existiram ainda. 

80 MELLOR op.cit.p.l21 
81 Um "lampejo" é um evento da coisa chamada "lâmpada", mas não faz parte nem do seu fim nem do seu começo. 
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temporalidade, própria das coisas, cabe à relação causal reforçar essa identidade perene de existência que 

lhe falta, atribuída por uma construção particular.82 

Pela análise de Mellor, portanto, os investigadores, ao lidar com eventos logicamente arranjados, ou como 

"mudanças", ingenuamente pensam estar lidando com fatos. Submetendo-se aos pressupostos positivistas 

de "só lidar com fatos" não se apercebem do alicerce de arbítrio que sustenta a proclamada "neutralida
de".83 

O predomínio da concepção de "mudança", atribuindo ao "desvio" uma condição de variável, não se 

presta apenas à caracterização de eventos. Na valorização da "mudança", seja como deflagrador (AM, 

MORT) seja como perturbador (MEStSTEP, ADC, OARU), é a disciplina que está sendo enfatizada, 

reforçando a "representação social dominante para as causas" em prol da contenção do individualismo84
. 

Essa concepção totalizante de harmonia e de exclusão do diferente, do alterado, do padrão que não se 

submete mas que muda, reflete uma visão geral da sociedade, implicando em uma "sign~ficância moral" 

ao "fazer", quando então: 

" ... o jeito de fazer as coisas é mais importante que o dano (efeito) causado. "85 

Tal foi constatado em um dos casos estudados em campo. 86 O "dedo torcido" do instrumentista tinha de 

fato pouca relevância, pois nem mesmo havia sido afastado. Mas o fato desse torção ter se dado enquanto 

ele descia se agarrando pela tubulação foi clamoroso, pela flagrante violação das normas. 

g) Metodologias de investigação, correção e efetividade 

As metodologias de investigação de A T formam um discurso prático que converge em vários aspec

tos, embora divergindo em vários outros. Resta agora discutir a correção desses discursos e a sua efetivi

dade. 

Na relação do homem com o trabalho moderno, estão os discursos práticos viabilizando a condição hu

mana no trabalho moderno? Ou os encaminhamentos mais se apresentam como viabilização do condição 

do trabalho moderno no homem? 

Se as metodologias de investigação tiverem como propósito ou finalidade a primeira proposição, deve-se 

perguntar: Como as atuais propostas de investigação de A T têm promovido a humanização do trabalho 

moderno? Sem reconhecer os conflitos de interesses, sem explorar as contradições da existência, sem 

inserir as paixões e os seus desatinos e sem inserir a legitimidade da vontade, como pode esse olhar para a 

realidade se arrogar como um olhar de humanização? Que tipo de humanização é essa que não valoriza a 

82 É fácil se perceber esse sentido de construção, ao se ter em mente que os "eventos" decorrem de um pressuposto 
de condição discreta na realidade que sempre se apresenta contínua. 

83 Embora esse seja o caso particular da ADC, cuja explicitação desse pressuposto é tomado em relevo (ver por 
exemplo. as insistentes ressalvas de exclusão de 'juízos de valor", "interpretações" ou "expressões de opinião" 
em MON1EAU 1989 [329]; BINDER e col. 1995 [56] p. 93, 96, 97, 113 e ALMEIDA & BINDER 1996 [14]), 
nada indica que as demais metodologias não o tomem implicitamente. 

84 BARJONET 1980 [37]. 
85 Conf. M. Douglas. Apud SHORT 1990 [439]. 
86 Ver narrativa 04 e 12. pg.B4 e B20, respectivamente, nos anexos. 
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subjetividade dos desejos? Que tipo de humanização é essa que não promove o valor da singularidade e 

que não pondera o contexto e a sua relatividade? Pode urna análise do real promover a condição humana 

sem denunciar a iniquidade das condições em que seres humanos se vêem submetidos? Como promover a 

condição humana sem valorizar a resistência contra as condições indignas da submissão? 

Nas metodologias de investigação de AT, sem exceção, o AT e, respectivamente a vitima enquanto esta

do, são aberrações cujo destino é a exclusão. Como o AT não pode ser concebido ele mesmo como recur

so produtivo, à vitima não cabe reverências, mas sim repúdio. 87 O processo de investigação de causas se 

presta como instrumento desse repúdio. Assim, sob o ponto de vista da viabilização da condição humana 

no trabalho, pode-se colocar que os discursos práticos estão incorretos. 

Mas por outro lado, se as metodologias de investigação de A T tiverem como propósito a viabilização da 

condição do trabalho moderno no homem, as interrogações são outras e partem da questão mais antiga: 

Como viabilizar essa nova condição de trabalho onde o uso da mão de obra é intensivo, onde as hierar

quias não correspondem nem às tradições nem aos valores compartilhados, onde os perigos são desconhe

cidos e ultrapassam a escala da imaginação, onde, por fim, o incerto é promovido como um delírio pela 

avalanche dos novos procedimentos técnicos, tão distantes da rotina artesã? 

Qual seria o destino desse trabalho moderno, que tantas vidas já ceifou ou mutilou, sem a investigação de 

A T? Como teria sido possível essa condição aterradora sem que alguém mostrasse, nos instantes de dúvi

da, que o incerto é certo, ou "que tudo tem uma causa"'? Quem mais, se não a investigação de AT para 

convencer os trabalhadores perplexos de que tudo pode ser previsível (depois que acontece) e de que a 

complexidade aparente pode ser reduzida? Não é a obra de arte, que tanta se admira, nada mais do que 

uma sucessão de pinceladas? Quem mais senão a investigação de A T para mostrar que uma grande catás

trofe é decorrente de "banalidades do cotidiano", conhecido por todos e sem nenhum mistério? Como 

teria sido possível a dominação se, diante da tragédia do AT, não houvesse alguém para negar o acaso e 

afirmar que a "ordem" existe, embora esta só seja conhecida por alguns poucos "iniciados", cabendo aos 

demais apenas a submissão, ou o sacrifício da disciplina? 

Sob o ponto de vista da viabilização da condição do trabalho moderno no homem o discurso prático está 

correto. A pergunta subsequente é se tal discurso correto é efetivo. Nesse caso, o que se coloca em ques

tão é a efetividade do seu principal instrumento, ou seja, a efetividade da disciplina em tomar viável a 

condição do trabalho moderno. Se por um lado, as fábricas, proporcionando tantos meios de consumo, 

confirmam essa efetividade, por outro, tal discurso nunca dispensou a força de alguma coerção. 88 Ocorre 

que a efetividade do discurso prático depende da validade de seus pressupostos teóricos ou, no caso, da 

validade do real corresponder a um sistema fechado, mecânico e estável. Ora, é justamente na violação da 

disciplina que o sujeito dá conta do real, condizente com um sistema aberto, instável e morfogênico, ge

rador de novas relações a todo instante. 89 É nessa forma de sistema que se viabiliza o inusitado, o novo 

87 Exceção notável é a placa afixada numa estação de metrô em Milão (08.05.90), cujo texto, ao invés de homena
gear os "dignitários", lista os nomes das "vittme di lavoro" daquela obra. 

88 Se para "promoção de segurança" Heinrich em 1930 não desconsiderava as "medidas militares", hoje não se é 
menos "obrigado", sob pena de advertência ou de demissão. a fazer coisas carentes de sentido. As promoções 
"participativas". como a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes) prevista na legislação brasileira, 
tornam-se patéticas, pois nem mesmo o "sorteio de brindes" é capaz de motivar um número expressivo de partici
pantes. 

89 Esse aspecto foi destacado por DEJOURS 1989 [133]. Para MORIN 1990 [335] a "ordem em nível superior" só 
poder sobreviver ao custo da "ordem em nível inferior", ou seja, as violações e as informalidades são recursos 
absolutamente necessários para manutenção do sistema em seus pressupostos. É sugestivo, nesse aspecto, o re
curso da "operação padrão" como alternativa grevista. Paradoxalmente, os trabalhadores, "fazendo cumprir todos 
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que sempre surge e que é necessário dar conta do seu desafio. Não é sem razão que a sistemática exclusão 

desse novo seja tão necessária às investigações de A T. O novo, em última análise, desnuda todo discurso 

prático de sua pseudo-efetividade. 

Mas a pseudo-efetividade continua sendo promovida graças as pretensões realistas. A "causa" torna-se 

produto não de conveniências mas sim de "descobertas", descritas com fartos detalhes coerentemente 

arranjados. No vigor da coerência lógica não deve haver lacunas ou dúvidas. Para tanto, presta-se a con

dição de "autoridade técnica" ou mesmo "política" do investigador, cujos procedimentos não dispensam a 

postura policialesca de "entrevistar" a vítima o mais cedo possível, de forma que não haja nenhuma infe

rência possível além da sua própria.90 Nem a vítima nem as testemunhas podem fazer reflexões. Ao técni

co de segurança ou ao administrador cabe a coleta de informações, as "deduções lógicas" e a clareza con

vincente, como se todo o ocorrido não lhes dissesse respeito. 91 Confundindo conhecimento com informa

ção, suas estratégias ficam dissimuladas, como se propósito de controle não estivesse guiando suas con

veniências. 92 

Como pode um investigador, após colher tantos detalhes, aparentemente tão triviais, não se admirar da 

singularidade do acontecimento? Como pode um investigador laborioso deixar de se espantar com aquilo 

que a sua investigação reflete: um intrincado tão complexo que resulta na excepcionalidade? Ocorre que a 

riqueza de detalhes não implica em profundidade, muito menos em certezas. Essa pretensão realista, do 

olhar completo, é estranha à ciência e própria da fantasia. Ao contrário do artista que se dá por satisfeito 

ao concluir uma obra, o cientista se apercebe repleto de novas dúvidas diante das suas constatações. A 

ciência mostra que, quanto maior for o conhecimento sobre as coisas, mais se evidencia a ignorância so

bre essas mesmas coisas, graças à expansão da imaginação que aquele conhecimento proporciona. Mas o 

investigador, preso à estrutura, cuja ordem é dada previamente, não se aproxima do processo, temendo 

uma "lógica" que possa por em risco o seu modelo tão claro, simples e coerente. 

O discurso prático na investigação de AT, embora sob pseudo-efetividade, não está ameaçado pelo poder 

da disciplina de o promove, mas sim pela resistência que o atormenta. E essa resistência conta com a 

complexidade do real e com ingenuidade da pretensão realista, que acredita estar se aproximando daquela 

complexidade através da construção "lógica" dos detalhes, ao invés da descoberta de inusitados, que só o 

choque de diferentes perspectivas proporciona. Tal demonstra a proposta metodológica TOR, quando ao 

final do processo de investigação, diferentes participantes, partindo dos mesmos pressupostos, chegam a 

diferentes conclusões, todas absolutamente válidas. Valorizar ou desvalorizar esta ou aquela "causa" pela 

denuncia de "interesses" do formulante (denuncia esta, que o próprio denunciante não se isenta), é a for

ma de abortar as intervenções sistêmicas possíveis. 

os preceitos de segurança", se colocam em posição de força contra a mesma administração que os impõe. Ou seja, 
no mundo reaL as metas produtivas exigem violações estabelecidas pelo contexto, cuja complexidade é estrategi
camente negada. Ver narrativa 07 pg. B9 nos anexo. 

90 MOLLERHOJ & ROBERT 1989 [324] referem-se à investigação de AT como "coleta de fatos e circunstâncias", 
que deve ser feita preferencialmente pelo "responsável pela segurança" ou por algum "membro qualificado da 
administração". Para registro do ''fatos pertinentes", a vitima deve ser entrevistada o mais cedo possível, ainda 
que seja no "hospital", se for o caso. Em sentido semelhante estão também as proposições de MONTEAU 1989 
[329]. 

91 Ver por exemplo, as atribuições que MONTEAU 1989 op.cit. confere ao "analista". 
92 Conf. ORTIZ 1997 [376], "informações são mensagens possíveis de serem decompostas", indeferentemente do 

conteúdo. não é conhecimento. A informação prescinde da utilidade. Com uma estratégia, a informação orienta
se para uma ação concreta, sendo por ela filtrada. Ao contrário do conhecimento, a informação envelhece, perde 
sentido quando deixa de ter serventia. 



6-liebel98 154 

1.4.3 Convergência entre teorias e métodos 

Teorias possibilitam métodos e métodos decorrem de proposições teóricas. A questão que agora se 

coloca é: De uma forma geral, quais os aspectos que estão sendo compartilhados entre as teorias de cau

salidade de ATe os métodos para sua investigação? Entre teorias e métodos pode-se perceber várias con

vergências. 

a) Progresso e a redenção pela tecnologia 

Como em todas propostas que compartilham os valores do pensamento moderno, também as teorias e 

métodos na causalidade do AT pressupõem, sem distinção, a condição redentora da tecnologia. Se o tra

balho se apresenta como problema, como no AT, não importa a causa acordada, o pressuposto será sem

pre uma solução técnica de intervenção, ou "controle". Não se discute o sentido do presente, mas apenas 

como esse presente pode continuar o seu processo de modificação ou de progresso. Sob o ideal do pro

gresso, não cabe questionamentos. Intervenções de "controle" vão sendo propostas, ou melhor ainda, "so

brepostas", à medida que suas falências vão se evidenciando nos ATs. Diante daquilo que não está aten

dendo a contento, nunca se volta ao que era antes em termos de processo produtivo, mas sempre se acres

centa novas variáveis que, mais dia menos dia, vão se fazer conhecer por suas conseqüências. O "con

trole" ambiental, cuja condição no presente sempre se apresenta como satisfatório (o "estado da arte"), no 

futuro mostrar-se-á inoperante. Toda solução tecnológica vai se caracterizando sempre como uma "quase

solução".93 Não se cogita que são justamente tais medidas técnicas que podem estar promovendo o que se 

quer evitar.94 

b) Promoção do ideal ascético 

Teorias e metodologias convergem também no ideal ascético. Nenhuma concepção de causalidade do 

A T põe em questão a necessidade do sacrificio, do trabalho duro. Embora as concepções teóricas promo

vidas pela aproximação ergonômica pressuponham uma causalidade ligada a "sobrecargas", ou ainda 

mesmo, que tais sobrecargas devam ser "relativizadas", o propósito é sempre a preservação da capacidade 

de trabalho. A nenhum ergonomista ocorre que o trabalho possa ser concebido como "o mais puro lazer 

irresponsável". Pelo contrário, é o próprio "lazer" que não pode mais ser concebido como algo destituído 

de seriedade. O controle de esforços, o uso de instrumentos e recursos técnicos ou a prática sistemática e 

regrada, como tornou-se comum nos esportes, mostra como o "lazer" deve submeter-se também à disci

plina, excluindo qualquer caracterização lúdica ou mesmo afetiva. Esporte, tal como o lazer, tornou-se 

necessidade. Não sem razão, é hoje o futebol a prática desportiva de maior difusão mundial. Introduzido 

pelas igrejas para promover "respeitabilidade" e "responsabilidade" na classe trabalhadora inglesa a partir 

de 186095, o futebol reproduz as condições impostas no trabalho, com suas regras, ações em equipe, hie

rarquia, estrutura e, naturalmente, sacrificio. Em coerência com o ideal ascético, o investigador de A T se 

coloca como o sujeito acima de qualquer suspeita, "neutro", "auto-controlado", destituído de "interesses", 

em suma, urna abstração insensível. Por um lado, predomina o pressuposto do "faquirismo da ciência"96
, 

como se o observador devesse estar alheio às expressões de sofrimento, e, por outro, que só tem valor 

aquilo que for obtido pelo sincero auto-sacrificio. Em total desatino, o ideal ascético torna-se o instru

mento justamente daqueles que deveriam denunciá-lo. 

93 MORAIS 1988 [334]. 
94 A "ideologia do progresso" foi discutida por Marcuse nos anos 60, conforme já apresentado na introdução. Mais 

recentemente. essa linha vem sendo retomada com a discussão de problemas mais contemporâneos e de interesse 
geraL ver por exemplo TENNER 1995 [465]. Especificamente para as condições de trabalho, tem sido denuncia
do que a tecnologia avançada não tem eliminado os riscos de desastres, mas sim os agravado IOH (Jnstitute of 
Occupational Hea/th, Helsink) 1993 [234] e ainda, que as inovações tecnológicas, embora beneficiem a produ
ção. não promovem necessariamente a segurança, conf. LAFLAMME 1993 [263]. 

95 Conf. J.A. Coleman. "O esporte e as contradições da sociedade", apud. MA TEUS 1997 [304]. 
96 Conf. LOUNDO 1996 [284]. 
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c) Sistema mecânico e a naturalização do acontecimento 

Como já exaustivamente destacado, teorias e metodologias concebem o real como um sistema mecâ

nico. Embora algumas poucas teorias possam aproximar-se de sistemas orgânicos, elas não os concebem 

como abertos. A predominância do modelo mecânico pode ter diferentes razões. O modelo mecânico, 

com sua rigidez e com seus pressupostos de ordem invariável, é particularmente conveniente ao mundo 

regrado e previsível, próprio ao ideal ascético. O modelo mecânico também é o mais conveniente aos 

propósitos explicativos calcados na clareza, quando se justifica toda a complexidade relegada. Além dis

so, a organização do trabalho, mesmo em suas propostas mais atuais, está toda baseada no modelo mecâ

nico, cujos pressupostos, inclusive, justificam a redução das redundâncias.97 Em coerência com essa con

cepção mecânica, teorias e métodos naturalizam o acontecimento ao interpretar o A T como resultado de 

uma transferência de energia (MORT) ou de um descontrole do seu fluxo (OARU), estimulando concep

ções sob os parâmetros da física. Muito embora, para alguns o perigo seja decorrente não da quantidade 

de energia, mas de circunstâncias particulares do trabalhador98
, ainda cabe ao fisicalismo a explicação 

dominante. 

Não surpreende, portanto, que a predominância de relações lineares de causa/efeito nas interpretações 
entre os analistas de risco ou investigadores de A T em detrimento das concepções complexas. Como os 

sistemas lineares apresentam um mínimo de realimentações, os operadores e projetistas "tem menor chan
ce de serem enganados". Esse pressuposto de linearidade impõe que os controles se coloquem próximos 

das operações controladas, numa relação direta de comando e avaliação de resultado e, ainda, que as 

ações sejam absolutamente proporcionais às necessidades. 99 A ocorrência de realimentações, ramificações 

alternativas e ligações indefmidas tomam tais interações não passíveis de serem evidenciadas por méto

dos usuais. Como são eventos adjacentes, que colocam o sistema sob novas relações lineares não deseja

das, muitas vezes sob escala logarítmica, tais interações podem "não estar relacionadas com o sistema em 

estudo" e, com isso, podem não ter urna aparente importância ao investigador. Além disso, a exigência de 

múltiplos conhecimentos relativos a cada subsistema ou sistema em interação complexa não é estimulante 

aos "especialistas". 100 Consequentemente, as técnicas de investigação da causalidade de desastres ou A Ts, 

em geral, aplicam a teoria de sistemas de forma limitada. A rigor, métodos e teorias ainda usam urna aná

lise tradicional. Mesmo as análises interacionistas ou funcionalistas, próprias de sistemas mecânicos, não 

são consideradas. 101 

d) Clareza, modelo e a exclusão da tragédia e da aberração 

Sacrificando a complexidade do real, a clareza das "árvores" vai sendo confundida com simplismo e, 

para tanto, contribui o mau uso da noção de modelo. O engano não é o fato de se tornar um modelo como 

forma de aproximação ao real, mas sim em se tornar esse modelo como reflexo do real. Tal condição 

acaba tomando o modelo mais real que a realidade. A conveniência dessa forma de uso do modelo toma o 

real não apenas "claro", mas também "livre" de contradições, sem espaço para o reconhecimento da con

dição trágica no AT. Graças ao modelo, a natureza assume urna condição de precisão e exatidão só con

cebível na abstração matemática. O determinismo das propostas de causalidade em muito decorre dessa 

9
- Como já citado em nota anterior, exemplos típicos nesse sentido são as propostas de origem japonesa como "Just 

in time" e TQC (Total Quality Managment), onde os estoques podem ser reduzidos a zero porque todos os envol
vidos operam em absoluta sincronização, "como um relógio". 

98 Conf. SMITH & BERINGER op.cit. Ver detalhes no item 1.3.4. 
99 FERRY. op.cit.p. 135-6. 
100 ibid. 
101 Na análise interacionista pressupõe-se a interdependência das entidades, não há causalidade mas sim interação. 

Na análise funcional. o enfoque é teleológico. As ações das entidades estão voltadas ~ a sobrevivência do 
sistema e as causas decorrem da "causa fmal", automaticamente. A concepção sociotécnica se aproxima desta 
última forma de análise. embora as metodologias que se intitulam sob "enfoque sociotécnico" ignorem a expli
citação da fmalidade. As abordagens envolvendo relações senso-motoras, como "disfunções no sujeito", também 
são funcionalistas. conf. GONZALEZ IGLESIAS 1989 (198], mas compreendem uma aproximação monocausal, 
ao invés de sistêmica. Ver detalhes teóricos em 1.3.3. 
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forma de tratar o "como se fosse" com sendo o "que é", um engano decorrente das premissas do pensa

mento moderno, as quais possibilitaram, inclusive, a perspectiva tecnológica de uma forma geral. 102 

Como teorias e métodos insistem na correspondência do modelo com a realidade, toma-se difícil conce

ber compreensões alternativas. A ineficácia do "controle" decorre sempre da sua ineficiência e nunca da 

inadequação de pressupostos. Por exemplo, como teorias e métodos nunca aceitam um sistema aberto e 

instável, não é possível se conceber que a coerção, como num sistema mecânico, resulta em falência des

se sistema a longo prazo, como fica bem demonstrado pelo A T. Pelos mesmos motivos, ao confundir 

"sistema" com "ordem", ao AT só cabe o qualificativo de aberração e as análises não podem considerar 

outras alternativas igualmente válidas, como o A T entendido como parte integrante, senão necessária, 

para manutenção do próprio sistema. A rigor, nenhuma das teorias ou metodologias foi capaz de integrar 

o "aberrante". Nenhuma delas pressupõe, portanto, sistemas socioculturais para compreender o traba

lho'103 Desde a sistematização de Heinrich com o atolcondição insegura até as teorias e métodos mais 

atuais, como "risco" ou "árvores", continua faltando a percepção dinâmica da aberração como um produto 

sistemático, decorrente de uma rede de acontecimentos e processos em curso, onde é a reação que pro

porciona a rotulagem. Estimula-se o papel aberrante ao se enfatizar o seu reconhecimento e fazendo com 

que a sociedade reduza a sua cota de tolerância, forçando ainda mais a sua reação contra os aberrantes. O 

uso de checklist pelos técnicos de segurança, por exemplo, obriga um enquadramento ao invés da desco

berta da excepcionalidade. A importância das padronizações estatísticas é a justificativa para se reprimir 

qualquer inferência "subvertida". Assim, vai se confirmando aquilo que foi previamente concebido como 

causa, reforçando a condição aberrante da vitima ("ato inseguro" nas suas diferentes concepções). 

Por outro lado, falta, por exemplo, a admissão da possibilidade do próprio controle ser gerador de instru

mentos e de manutenção do comportamento aberrante, como mostra alguns casos já citados 104 e um outro 

caso em particular. 105 Neste, um caso fatal, um montador de andaimes caiu ao solo. Conforme as normas 

de segurança, ele portava o cinto de segurança obrigatório. Durante a remoção do corpo, para a perplexi

dade do investigador, constatou-se que ele tinha nas mãos o mosquetão. Chegou-se a cogitar que, possi

velmente, sua queda tinha se dado no ato de atar o cinto em algum lugar, mas a "causa" foi "falha huma

na". Curiosamente, quando, mais tarde, outro serviço de desmontagem de andaime foi necessário sob 

condições muito adversas106
, sugeriu-se que os montadores usassem 2 cintos de segurança ao mesmo 

tempo. Se a coerção se mostra ineficiente, a solução automática é mais coerção. 

Não surpreende, assim, que teorias e métodos, embora absolutamente distantes nas épocas de concepção e 

nos seus propósitos ou, mesmo, nas operacionalizações, acabem convergindo de forma espantosa em 

decorrência das concepções metateóricas. Consequentemente, os discursos que se apresentam como novo, 

não conseguem escapar daquilo que estão pretendendo criticar. A comparação de duas proposições bem 

divulgadas em nosso país, conforme quadro 1.14, presta-se como exemplo desse paradoxo. 

1 
oê A possibilidade de matematizar a natureza foi algo impensável para o pensamento clássico, pois as concepções 

matemáticas e geométricas decorrem do espírito e não tem paralelo no mundo naturaL Aplicar esta ou aquela ge
ometria na arquitetura. por exemplo, só podia ser concebível porque o edificio, ao contrário de uma caverna. 
corresponde ao mundo sintético. Foi Galileu quem introduziu o cálculo e a geometria para explicar o mundo 
natural como uma conformidade, possibilitando, com isso a construção de aparelhos. Ciente de que as lentes 
não poderiam ser lapidadas como a geometria exigia ele superou a condição absoluta do cálculo propondo suas 
materializações "como se fossem" aqueles objetos, cuja funcionamento preciso e exato só ocorre na imaginação. 
À matéria coube submeter-se à abstração e não o contrário. Graças à essa nova forma de pensar, hoje ninguém se 
surpreende em estar concebendo na natureza coisas que absolutamente ela não têm, como o "elétron" ou o "mo
vimento retilíneo uniforme". 

103 BUCKLEY. op.cit.p. 238. detalha as diferentes teorias causais que vem sendo propostas para justificar a "aber
ração", desde a "semente ruim", a combinação "natureza e ambiente" até a compreensão dinâmica. As inferên
cias para a condição do AT. formuladas a seguir, têm por base essa obra. 

104 Ver narrativa 03 e l3 (em particular "Andaime l" e "Andaime 3"), pg.B3 e B2 L respectivamente. nos anexos. 
105 Narrativa 08 (em particular "Andaime l "), p.blO nos anexos. 
106 1bid Ver também "Andaime 3" na mesma narrativa. 
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Quadro 1.14 

Compartilhamento de pressupostos sob divergência radical de proposições entre uma teoria e 
uma metodologia de investigação de AT. 

Particularidade das Proposições 

Pressuposto considerado AtoiCondição Insegura <•J Árvore de Causas (ADC) <bJ 

Heinrich, 1931 Krawsky, Monteau & Cuny, 1972 

A T é como uma patologia. No sujeito. (34] No sistema b25] 
"Há uma notável analogia entre prevenção de Na fábrica <c 

acidente e a prática de medicina. "[xü] 

Exclusão da aberração No sujeito: [xü] No sistema: 
" ... pessoos normais sob circunstâncias e con- " ... encadeamento de variaÇ_Ões traduz a 
dições próprias e normais não deveriam ser dinâmica do A T. " (24] 
afetadas por uma doença, da mesma forma " ... a melhoria da segurança exige a elimina-
que o prevencionista sabe que o AT não ocor- ção ou neutralização dessas condições" 
re normalmente." (promotoras de variações) [ I 07] 

Diferentes resultados decorrem de: 
Legitimidade absoluta da O "prevencionista" é como um médico. [xü] -deturpações [I2,I4]; 
autoridade téctllca. - descriçõeslconhecimento incompleto. [109] 

Investigação é neutra Não há apriorismo na correta busca de fatos Apriorismo é controlável pelos fatos [25] 
[xii] 

Empirismo. Acidente é um fato. [13-4] Investigação limitada aosfatos.[28, 93] 

Determinismo. Não há acaso no A T. O acaso é a lesão. [ I3-4] Acidente é evitável. Não existe o "Azar". <dl 

Controle Nas ações do sujeito. No sistema. 

deve-se observar "relação custoéficiêncía", 
Ações corretivas são dccor- "As máquinas são perigosas porque o homem "considerações econômicas e sociais", "não 
rência de ~ficácia, pois: as fazem assim. O abuso cria o perigo." [25] conjlitar com regulamentos" <cJ 

Inexorabilidade. Como uma "fila de dominó". [I3-5] Como uma "árvore"[I5,44] 
"Acidente é apenas um fator na seqüência" 

AT como condição "lógica" "série de eventos ou circunstâncias, "Diagrama é estabelecido para cada AT e 
que ... ocorrem em uma ordem fiXa e lógica" correspande à análise lógica de seu meca-
[I5] nismo. "l44l 

Porta lógica. "e" [13-4] "e" 

Controle da "vontade livre" Presente no interior do sujeito. [ I8] Presente no interior do sistema. [I 07] 

O homem como refém da estrutura: 
Arranjo O homem como refém dos genes. [ I5] "os alllecedentes são os fatos do acidente" (c) 

Generalização estatística de 88% é "ato inseguro" [20-2I] 2% é "variação no indivíduo" [48] 
"causas" 

(a) Conf. Heinrich I93I [223], número das páginas entre colchetes. (b) Números de 24 a 48 entre colchetes referem-se ás 
páginas em Monteau 1974 [328] e números de 93 a I 07, da mesma forma, em Binder e col. I995 [56]. (c) Monteau I989 
[329]. (d)Almeida& Binder 1996 [14). 
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1.4.4 Atualidade da dicotomia ato/condição insegura 

Como já exposto no sub-item anterior, diferentes metodologias, que a princípio se declaram sob 

pressupostos absolutamente distintos, são muito mais convergentes do que aparentam. Não surpreende 

assim, os achados de campo que constatam a "modulação" de uma técnica consagrada, como 

"atolcondição insegura", por proposições metodológicas mais recentes. 107 Tal fato, entretanto, não está 

restrito às condições técnico-científicas do nosso país, pois o enfoque dicotômico "atolcondição insegura" 

de forma alguma foi superado nas atuais concepções de causalidade do A T. O fato da proposição de Hein

rich dos anos 30 ter sido objeto de critica ao longo dos últimos 50 anos, não impediu a adoção implícita 

das suas concepções tanto por organismos governamentais (ver fig. 1.13), como pelas representações de 

trabalhadores. 108 

r 
··cAUsAS· 

I r------------1 , 
I I I' 

: BÁSICAS ---• ''_,, 
I ,---, ,. : : ,,." 
•--------------' 

I 

r------~------, 
I I , 

: INDIRETAS ._ __ J ',, 
I ~ 

: (Sintomas) ;---~ / 
I I I' 

'-------------J 
I 
I 
I 
I 

,------J.------, 
I I ' ! , ___ J ',, 
I DIRETAS ,' 
I ,---, ,. : : ·~/ , _____________ ., 

Fig.1.17 

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA E DECISÕES 

FATORES PESSOAIS 

ATO INSEGURO 

FATORES AMBIENTAIS 

CONDIÇÃO INSEGURA 

E/OU 

MATERIAL PERIGOSO 

ACIDENTE 

LESÃO PESSOAL 

DANOS MATERIAIS 

Adaptado de NMHSA (EUA), 1990 

"Níveis de causa" revelados a partir da análise de AT , conforme proposto pelo NMHSA (EUA), 
1990. 

107 Ver OLIVEIRA 1997 [368]. 
108 Ver por exemplo, a posição Ministério do Trabalho dos EUA, ex-pressa pelo NMHSA 1990 [358), e da central 

sindical dos metalúrgicos alemães, conforme sua publicação IG-MET ALL 1990 [233). 
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As razões que se poderia atribuir para esse continuísmo são várias. Mas o fato da sua proposta ainda ser 

considerada pelas mais diferentes posições em conflito revela que alguns dos seus pressupostos não foram 

de fato questionados. Tal seria o caso, por exemplo, do pragmatismo revelado em um dos seus principais 

argumentos: 

" ... prevenção precisa focar em primeiro as condições e circunstâncias imediatas que podem 

criar outros AT similares. "109 

Muito embora o próprio Heinrich concebesse que a causalidade do AT como uma "questão histórica" (a 

matter o f history) 
110

, nunca se colocou em dúvida que, assim sendo, a "similaridade" não existe nos ter

mos do acontecimento. 111 Ignorando-se essa contradição de que a história jamais se repete, o seu modelo 

foi sendo "modulado" para agregar todos os novos conceitos, surgidos a partir das diferentes propostas 

sistêmicas. Como mostra a fig.l.l7, a proposta do NMHSA do Ministério do Trabalho dos EUA 112 man

tém a causalidade do AT como "atolcondição insegura", embora inclua a administração e a liberação de 

energia como causas básicas e diretas, respectivamente. 

O fato de se incluir a administração na configuração da causalidade, de forma alguma reduz a condição de 

"falta inerente" à vitima que a conotação do ato inseguro confere. Pelo contrário, a administração é causa 

porque não estabelece "inputs" adequados ao trabalhador, como normas e procedimentos. Fazendo uso, 

para tanto, das modernas proposições de qualidade113
, alia-se o "útil ao agradável" à organização industrial 

em todas as dimensões, como o é a promoção da disciplina no ideal ascético. 

109 HEINRICH 1931 op.cit.p.l9. grifo do autor. 
110 HEINRICH Ibid 
111 A similaridade é sempre relativa e nunca absoluta. Mas o acontecimento, em particular, é único no espaço e no 

temJX>. Logo, qualquer similaridade é arbitrariamente colocada ou refutada. Os resultados empíricos conflitantes 
apresentados na literatura demonstram como essa condição histórica tem sido ignorada. Esse é caso, JX>r exemplo 
da JX>lêmica em tomo do "similaridade" de causas nos AT conforme a gravidade. Para LOZADA-LARSEN & 
LAUGHERY 1987 [285) essa similaridade existe, ao contrário do que conclui SALMINEN e col. 1992 [426]. 

112 NMHSA 1990 op.cit.p.2. 
113 HALLOCK 1991 [213] para ser convincente nesse sentido, usa como a argumentação as proJX>sições W.E. 

Demming, cujas preceitos orientam os clássicos programas de "Qualidade Total" nas empresas. 
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1.4.5 Natureza meta-teórica: as concepções lógicas 

Teorias implicam em métodos e métodos decorrem de teorias, mas são as teorias e os métodos 

mero arranjo "lógico" de dados? Com que base se pode sustentar a validade de proposições teóricas ou de 

achados decorrentes de métodos sob a mera justificativa da sua coerência lógica? Qual é o nível de apro

ximação com o real que a lógica pode garantir ? 

Teorias não são objetivas, mas "subjetivas-objetivas" .114 Na investigação científica só os dados em si, na 

sua "frieza silenciosa", podem ser objetivos e colocados diante do pesquisador, o qual, daí para frente, 

será o seu mediador no espaço inter-subjetivo dos seus interlocutores. Como um ordenamento de especu

lações, as teorias são construções, "sistemas de idéias aplicadas ao mundo real para lhe detectar as es

truturas invisíveis" 115
. Como atividade ordenadora e de enunciação de observações, a formulação teórica 

implica em crítica, recortes e seleções que resultam num paradoxo: ao mesmo tempo que a ciência se quer 

presa à objetividade dos dados, ela não pode escapar da percepção e da concepção decorrente de um ob

servador-conceptor.116 

Em decorrência disso, há na atualidade um consenso amplo de que no seio das teorias científicas reside 

uma parte não-científica. Esta tem recebido diferentes conotações de reconhecimento nas mais diferentes 

correntes de compreensão na atual filosofia da ciência, como ''paradigmas" (Kuhn) e "interesses" (Ha

bermas).117 Tem sido colocado que a parte não-científica não se refere necessariamente aos "interesses" 

como proposto por esse último, mas refere-se também às atitudes psicológicas ligadas à curiosidade, per

plexidade. questionamento e imaginação. 118 

Os dados podem, até certo ponto, mostrar uma lógica do real, mas essa parte não-científica permanece 

como a parte submersa de um "icebergue", cuja parte emersa seria a da "cientificidade". A teoria, portan

to, não é um reflexo do real, mas é um sistema de idéias ou "uma construção do espírito que levanta pro

blemas".119 O valor de uma evidência, não decorre, assim, da "lógica", mas liga-se à fabricação da teoria e 

às suas possibilidades de contribuir para estruturação dos aspectos apreendidos do real. 120 

É graças a esse parte não-científica, presente no espírito do pesquisador ou de qualquer sujeito que inter

roga as possibilidades do real, que a descoberta toma-se possível. O homem, ao contrário da máquina 

cibernética, pode fazer inferências aparentemente absurdas, "ilógicas" ou contraditórias, que o faz aceitar 

o improvável e o imprevisível como possíveis. 121 Na descoberta, pondera-se o circunstancial e o contin-

114 MORIN 1983 [337] p.17. 
115 Ibid. 
116 Ibid 
117 conf. MORIN op.cit.p.17-8. Outras ex"J)I'essões menos conhecidas são "postulados metafísicos" (Popper), "núcleo 

duro" (Lakatos), "temas obsessivos" (Horton). Ver também KUHN 1970 [255] e HABERMAS 1968 [207]. 
Cabe ressaltar que, todo "paradigma" determina um âmbito particular da realidade, reduzindo a complexidade do 
mundo, simplificando-o e, com isso, permitindo que se possa abordá-lo de maneira precisa e eficaz. Assim sen
do, todo "paradigma" é reducionista, recusando tudo aquilo que não cabe no seu esquema, conf. CONTIJO 1997 
[110]. 

118 MORIN op.cit.p.l8. 
119 Ibid. Convém ressaltar ainda que, conf. CONTIJO op.cit., os objetos científicos não são objetos materiais, mas 

sim objetos formais. O que lhe dá uma pretensa objetividade é o modo particular de utilizá-lo no interior de uma 
comunidade que compartilha essa utilização. 

120 MOLES op.cit.p.94. 
121 Tal fato constitui hoje o maior desafio para o desenvolvimento de uma possível inteligência artificial. Ver no 

item a seguir, "lógica para-consistente". 
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gente, o que permite supor que a investigação do real não se dá dentro do lógica, mas sim dentro do lo

gos.122 

O Jogos estabelece um espaço muito mais amplo para se entender não apenas a aplicação e conteúdo de 

teoria e métodos, mas também para aquilo que está sendo desprezado, ao se pressupor um acontecimento 

na vida humana como uma descrição puramente lógica. Antes de se discutir os aspectos lógicos na pers

pectiva tecnológica de causalidade do A T, convém considerar alguns aspectos pertinentes dessa dimen

são. 

a) Logos como espaço de descoberta: razão e emoção 

"Confundir humanidade e racionalidade é perder de vista o que as pessoas 

têm de mais interessante." 123 

Se o investigador processa descobertas, tal também é o caso do trabalhador acidentado ao enfrentar ris

cos. No trabalho organizado, pode-se pressupor duas dimensões: aquela em que o homem se contrapõe à 

natureza e aquela em que o homem se contrapõe a outro homem. No primeiro caso, o homem se mede, ao 

enfrentar riscos. No segundo, o homem é explorado, quando se faz uso do seu confronto com a natureza e 

com o risco. 124 O A T pode ser entendido como descoberta do resultado desse confronto, na tentativa de se 

controlar a natureza. Interpretar esse processo como puramente lógico é uma redução que não têm sus

tentação empírica, muito embora a cultura do trabalho cultive estereótipos do controle das emoções e das 

ações calcadas numa racionalidade absoluta. 125 

O papel das emoções na configuração das decisões nas condições de perigo não é discussão nova, mas 

tem sido recentemente objeto de estudo sistemático em neurofisiologia, cujos achados empíricos são su

gestivos ao tema. 126 Resumidamente, os estudos lidam com sujeitos que, por diferentes razões, tenham 

sofrido ablação de porções do córtex. Curiosamente, um dos primeiros casos relatados na literatura foi de 

uma vítima de ATem 1848 nos EUA. Esta, um encarregado de serviços muito conceituado, sofreu uma 

lesão daquele tipo ao ser atingido por uma barra de ferro, quando preparava explosivos para detonação de 

urna rocha. Quando recuperado, ele não pode assumir suas funções, embora se mantivesse capaz para 

todas as tarefas. A ablação de partes do segmento frontal interferiu no seu comportamento e, como conse

qüência, ele tomou-se incapaz de tornar decisões. Estudos mais recentes mostram que sujeitos que sofrem 

lesão nas áreas subjacentes à região mediana e orbital tem alterações nas emoções e sentimentos. Como 

resultado, o comportamento se apresenta estereotipado, sem originalidade e criatividade. As dificuldades 

1
:

2 MOLES op.cit. 
123 CASTELLO BRANCO 1997 [90], ao discutir a abordagem psicanalítica do "Medo". 
124 Conf. PINTO 1967 [392] p.532. 
m Nesse sentido, ver pesquisa de BREWER 1990 [75] relativa a condições perigosas de trabalho realizada entre 

soldados ingleses servindo em zonas urbanas sob conflito na Irlanda do Norte. Conseqüências à saúde mental 
tem sido constatadas em circunstâncias muito menos excepcionais. O controle da afetividade no trabalho promo
ve o "embotamento afetivo", com diferentes implicações na vida pessoal e profissional, ver análise atual dessa 
implicação em SELIGMANN-SIL V A 1994 [438] p.85-90. 

126 Ver DAMÁSIO 1994 [129]. 
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crescem em relação às relações sociais porque o sujeito ''fica incapaz de construir teorias para si e para 

os outros." 127 

Construir teorias adequadas sobre o que lhe está acontecendo é fundamental para a sobrevivência e supõe

se que tenha havido um aspecto adaptativo na evolução para reunir tais funções (razão e emoção) no cór

tex, uma vez que as decisões pessoais e sociais estão repletas de incerteza. 128 Em condições experimentais 

com esses pacientes, demonstrou-se que sujeitos insensíveis às emoções, ao contrário de outros, vão rapi

damente à ruína num jogo de cartas viciado. Sem "sentir" as perda financeiras, os sujeitos endividam-se e 

continuam a jogar "logicamente". Eles não questionam o baralho e preferem uma forma de jogo cujo lo

gro é oferecer grandes ganhos ocasionais na partida, embora resulte em perdas crescentes, inaceitáveis 

d . . . I 129 para os emats suJettos-contro e. 

Tais achados são coerentes com outros estudos voltados à teoria de decisão para problemas cotidianos. 

Aquilo que para os economistas pode parecer "logicamente absurdo" no comportamento de consumido

res, nada tem de "irracional" nos termos que se coloca. O homem não age irracionalmente, é o modelo da 

racionalidade que não dá conta da "racionalidade" que se expressa. As ínformações nunca são completas 

sobre o que está acontecendo e, nas dificuldades para extrair generalizações, usa-se atalhos aparentemente 

irracionais, pois há valorizações desiguais de perdas e ganhos. Os possíveis julgamentos probabilísticos 

que possam ser feitos dependem de como se descreve o evento em si, o que demonstra a importância do 

contexto. 130 

A concepção causal de um AT, um acontecimento que envolve decisões sobre riscos e incertezas, requer 

mais que uma "concepção lógica". Ignorar-se a plena condição do sujeito, seu passado, seus desejos, seus 

valores e enfim, o seu contexto, é desprezar os principais aspectos que lhe dão coerência na decisão. Nes

ses termos, qualquer resultado apresentado dessa forma aproxima-se de uma fantasia. Pelas mesmas ra

zões, os resultados oferecidos por um investigador que pudesse agir nessa condição excludente, como se 

arroga em algumas propostas metodológicas, seria um verdadeiro desatino, o mero produto de um incapaz 

mental. 

b) Natureza da lógica 

A lógica é um dos componentes do logos. 131 A lógica não compreende modelos mas sim caminhos, o 

formal ou clássico e o dialético, para compreender a realidade. A lógica é um sistema de relações entre as 

idéias capaz de incorporar os dados da experiência. Essa diferença de caminhos decorre dos dois diferen

tes quadros traçados para relacionar as idéias com os respectivos objetos. 132 

No caminho do formalismo clássico, o pressuposto é que o pensamento é um reino original, dotado de 

uma existência absoluta e irredutível ao mundo material. Nesse mundo de idéias, predomina a organiza

ção harmoniosa, as relações nítidas de oposição e as contradições inconciliáveis. Atendendo-se os quesi

tos por ela mesma promulgada, a lógica clássica caracteriza-se pela clareza e exatidão, propriedades 

127 Ibid. p.82-5, grifo nosso. 
128 Ibid. pllO. 
129 Ibid. 243. 
130 As pesquisas citadas são principalmente as de Kahneman e Tvesky, conf. BERNSTEIN, op.cit.p. 265-83. 
131 Aqui entendido como um mediador entre o mundo sensível e o inteligível (Platão). 
132 PINTO op.cit.p.62-96. 
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propícias à representação de estruturas e à garantia do êxito na pesquisas imediatas da matéria e da super

ficialidade dos fenômenos. 133 

No caminho dialético, as idéias são tomadas como reflexo da realidade do mundo exterior, cujos proces

sos não dependem do pensamento. A este compete dar expressão abstrata a tais processos e fenômenos. 

As idéias são tomadas pela "capacidade de reflexão consciente do mundo possuída pelo homem." Se 

aceita, além disso, que no "ato de captação subjetiva da realidade" o pensamento se permite a idéias ge

rais (categorias), cujo resultado é uma expressão ideal do mundo. Tais "categorias" dominam o processo 

de pensamento e são tomadas da "trama" percebida nos processos empíricos, ao invés de serem buscadas 

por análises mentais. 134 

c) Lógica clássica na investigação do AT 

A lógica clássica é, portanto, própria para tratar a interpretação reduzida. A lógica clássica corrente se 

presta de argumentações do tipo indução e dedução. 135 As teorias e métodos na investigação de A T, prin

cipalmente nas propostas monocausal, fazem uso de diferentes formas de indução e nesse gênero de infe

rência podem ocorrer muitos equívocos. 136 Na argumentação dedutiva, uma conseqüência é in ferida de 

antecedentes. Seus principais princípios são a "identidade" (o que é, é), a "contradição" (nada pode ser e 

deixar de ser ao mesmo tempo) e a "exclusão do terceiro termo" (uma conclusão ou é verdadeira ou falsa, 

não há meio termo). 137 O uso mais comum da argumentação dedutiva na investigação do ATé o pressu

posto de uma condição de determinação dada pela sentença: 

"Causa como uma condição necessária e suficiente para aparição de algo" 

Essa sentença dedutiva tem sido muito usada em tempos recentesm, mas carece totalmente de consistên

cia lógica para relacionar causalidade e vem sendo sistematicamente refutada nos últimos 200 anos, como 

será demonstrado nos próximos sub-itens adiante. 

d) Condição do determinismo na argumentação lógica da causa139 

A proposição lógica da causa eficiente como "condição necessária e suficiente para aparição de algo" 

decorre da proposição de Galileu Galilei (1546-1642) para quem: 

133 Ibid. p.64-5. 
134 Ibid. 
135 Conf. BASTOS & K.ELLER 1991 [39] p.39, na indução, "o que convém a várias partes, suficientemente enume

radas, de um certo universal, convém a esse sujeito universal". 
136 Induções por "analogia ou semelhança" têm por base expectativas projetadas pela experiência anterior para esta

belecer julgamento, caindo no risco do "senso comum". Outros recursos como "enumeração completa e incom
pleta" estão sujeitos a sofismas. Segundo Popper, um enunciado científico por indução, para ser tomado como 
legítimo. deveria ser observado em todas as circunstâncias. Ou seja, basta apenas um caso em contrário parare
futar a generalização proposta., Conf. BASTOS & K.ELLER, op.cit.p. 39-40. 

Ir Conf. BASTOS & K.ELLER op.cit.p. 40-1. 
138 Esse é o principal pressuposto para construção da "Árvore de Causas" (ADC). Conf. MONTEAU 1974 [328], "O 

diagrama é estabelecido para cada acidente e corresponde à análise lógica de seu mecanismo. (p.44, grifo nos
so). Tal análise se expressa pelo estabelecimento de relações entre diferentes "variações" (P e Q), sob a condição 
de P e somente P para que Q aconteça ( p.31 ). Outros, como FACCHINI 1994 [159], alegam justamente a falta 
dessa relação lógíca como a insuficiência intrínseca dos modelos da monocausalidade. 

139 A análise a seguir tem por base a obra de BUNGE, 1961 [78]. 
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" ... aquela. e não outra, deve chamar-se causa. cuja presença sempre segue o efeito e em 

cuja eliminação o efeito desaparece. 

Galileu, 1623 140 

164 

Essa premissa, base do pensamento moderno, embora tenha significado ontológico e metodológico, for

mulando um critério prático para se saber se a causa é necessária (via eliminação), é inadequada para 

configurar determinação. 

Em primeiro lugar, a proposição implica em número indefinido de fatores. Qualquer objeto ou sucesso 

capaz de modificar algo no resultado ou efeito fica incluído. Há uma indeterminação incompatível com o 

determinismo causal. A rigor, o estado do universo inteiro seria condição causal para qualquer efeito (até 

mesmo a presença do observador). Não seria possível a prova empírica, porque a supressão de qualquer 

um dos infmitos fatores introduziria uma diferença. 141 

Em segundo, a proposição é demasiado geral para defmir uma determinação. Sua condição pode ser apli

cada a processos estatísticos ou dialéticos. Ela se expressa por um conjunto de condições (necessárias e 

suficientes) para que ocorra um acontecimento de qualquer classe, produzido por um processo de qual

quer natureza e, portanto, também os não causais. A definição de Galileu é um enunciado de condiciona

lidade regular, um componente necessário para todo tipo de determinação. 

Por se tratar de um vinculo vago, a proposição original de Galileu foi submetida à crítica já em 1739 por 

Hume, seguido por outros pensadores, em busca de uma proposição mais rigorosa de vinculo causal. 

Pressupondo-se a condição determinante da causa partindo da relação mais elementar entre a causa (C) e 

o efeito (E) como: 

C, logo E ou E porque C 

Fica estabelecida uma imposição de necessidade, cujas alternativas são: 

• Incondicionalidade (suceder em qualquer circunstância). 

• Obediência passiva (há um poder exterior que não reside na natureza mesma da coisa), fatalismo. 

• Ausência de exceção. 

Tais alternativas são pouco aceitáveis à ciência moderna. O empirismo de Hume, que pressupondo a 

causa como uma "conjunção constante", tampouco atende, pois liga correlações ao invés de causas. O 

fato de uma propriedade sempre aparecer acompanhando outra propriedade na coisa não faz a primeira 

ser causa da segunda. Suponha-se, por exemplo, que alguém afirme que: 

14° Conf. BUNGE op.cit.p.45. 
141 É a operação com uma infmidade de parâmetros, como quis Laplace. Para este, causalidade seria possível apenas 

para o ser que tivesse o conhecimento absoluto de tudo o que existiu no universo e de tudo que ainda vai existir. 
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"As bolhas de vapor são necessárias e suficientes para fazer a água ferver" 

De fato, se a pressão for elevada, as bolhas de vapor serão contidas e não haverá fervura. Logo, poderia

se deduzir que as bolhas de vapor são a causa "necessária e suficiente" da fervura. Isso demonstra clara

mente que, ao contrário do que pressupõe o empirismo, toda correlação causal exige urna teoria previa

mente concebida para se caracterizarfatos a partir dos dados. pois: 

"Alterando-se as teorias. há uma revisão dos fatos: os dados se alteram. "142 

Consequentemente, a análise lógica de causa passa a exigir uma idéia de gênese. Resgatando-se o con

ceito aristotélico de causa eficiente143 
e levando em conta o acompanhamento de condições contingentes 

em relação a causa, pode-se configurar melhor o que possa ser causa e sua condição. 

Em primeiro, as condições seriam causas subsidiárias ou antecedentes que acompanham urna causa pri-
• . I~ . 

mana. Nesse caso, embora as condtções acompanhantes sejam contingentes em relação a causa: 

"É o complexo de determinantes em sua integridade que constitui a causa necessária e su
ficiente." 

Consequentemente, a condição de gênese da causa eficiente passa a ter urna outra conotação (ao invés de 

necessário e suficiente): 

"A causa eficiente implica na obra em processo de combinação com os processos inerentes 

afetados e a causa deve então ser considerada como um desencadeador. como o arranque 

de um processo e não como o produtor necessário e suficiente do efeito. "145 

Em síntese, no determinismo, "necessário e suficiente" deve ser o contexto, e não a "causa". Dependendo 

dos pressupostos, pode-se até admitir urna "causa" no AT, mas não se pode confundir o contexto com a 

"causa", ainda que esta permaneça "invisível", ofuscada pela ubiqüidade daquele. 146 

142 Conf. HEGENBERG 1969 L221J p99. Tal se dá também em sentido oposto. Os dados, tomados de outras formas, 
também obrigam a revisão das teorias. A disputa do heliocentrismo e geocentrismo é exemplar. O geocentrismo, 
antes de Galileu. foi defendido sob o argumento lógico de que a terra não poderia estar se movendo, porque 
qualquer um ao saltar. cai sempre no mesmo lugar. Houve necessidade de se interpor outras teorias para se enfo
car esse dado sob outra e>. .. plicação e. com isso. admitir-se o heliocentrismo, conf. HEGENBERG. op.cit.98-99. 
Em particular. na investigação de AT. tem sido salientado a importância do trato teórico prévio. Conf FERRY 
op.cit.p.l46, o processo indutivo depende do " Sobrepesar, ir e voltar de evidencias fatuais e não fatuais." Con
forme esse autor. o perigo está em se tomar inferências como fatos. O ideal seria balancear fatos. teorias, espe
culações e conjecturas para formar uma hipótese para avaliação. Refutação ou prova deve ser feita com base nas 
informações. mas o trato prévio a nível teórico seria necessário. 

143 Essa análise de BUNGE distingue-se da análise de MELLOR 1995 [314], a seguir, exatamente nesse ponto. O 
detalhamento rigoroso de causa eficiente será objeto do capitulo 3 adiante. 

144 Por exemplo. o acendimento de uma vela não tem como causa o oxigênio, nem o fato da cera estar seca. Entre
tanto. essas são condições necessárias sem as quais a vela não poderá ser acesa. 

145 BUNGE. op.cit.p. 61. 
146 É interessante notar. como no exemplo da vela dado acima, que a causa "já não é mais quando se apresenta". Ao 

contrário do contexto. que pode ter alguma permanência apreensível , a causa, como o súbito aporte de energia 
na vela que a inflama, desaparece na evidência do seu efeito. Tal se assemelha ao paradoxo de Heisenberg, que 
estabeleceu a impossibilidade de medida simultânea da posição e carga do elétron. O ato de observar já altera o 
fenômeno observado. 
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e) O deteminismo causal submetido ao acaso 

A mesma proposição lógica de Galileu para a causa como "condição necessária e suficiente para apari

ção de algo" pode ser refutada sem que se faça uso do conceito aristotélico de causa eficiente. 147 Nesse 

caso, não há o pressuposto da qualidade de gênese para a causa. Como resultado, não apenas a condição 

de Galileu acaba sendo refutada, mas também a própria condição de determinação. 

Como no caso anterior, a condição geral de determinação para a causa implica na relação lógica elemen

tar entre efeito (E) e causa( C) do tipo: 

"E porque C" 

Na imposição "suficiente e necessário" para a condição de causa, entende-se: 

Suficiente: "A existência da causa assegura a existência do efeito." 

Necessário: "A não-existência da causa implica que o efeito não existe." 

Esses pressupostos resultam no primeiro paradoxo. Se um sujeito morre (E) porque cai (C) de um penhas

co, a queda só seria causa da morte se a "não-queda" implicasse na "não-morte". Nesse caso, como pode 

haver morte do sujeito ainda que não haja queda, a queda não constituiria causa da morte. 

O segundo paradoxo decorrente da imposição colocada refere-se às circunstâncias: 

"Se C é suficiente e necessário para E, C depende sempre da contingênciaS" 

Ou seja, ainda que o sujeito caia (C) do penhasco, a sua morte (E) pode não se verificar em virtude das 

contingências (S). 

Logo, na maioria, senão em todas as leis, os efeitos são sempre contingentes. A restrição de necessário e 

suficiente de fato está partindo do falso pressuposto que "as causas contém os efeitos", algo que não po

deria ser sustentado logicamente. 143 

Assim sendo, ainda sob o ponto de vista lógico, 

"E porque C conforme a chance P" 

Onde chance é a medida da contingência S e do tipo quantitativo de possibilidade. 149 Submetendo, por

tanto, a determinação ao acaso. 

14
- A análise descrita a seguir tem por base a obra de MELLOR 1995 [314]. 

148 Embora possa ser sustentado de outras formas (ontologicamente), permitindo uma refutação como a do gênero 
apresentada no item anterior. O pressuposto aristotélico de 5 gêneros de causa concebe exatamente em contrário 
ao que está sendo alegado. A "causa eficiente" seria possível porque o seu objeto já continha o efeito. O artista 
apenas libera a estátua do mármore. O primeiro é "causa eficiente" e o último é a "causa material", cujo efeito é a 
estátua. Nesse caso. o "efeito" já estava dentro da "causa". 

149 MELLOR, op.cit.p. 21. 
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f) Lógica dialética e a contradição 

Enquanto a lógica formal encontra severas dificuldades "lógicas" para lidar com o contexto ou com o 

contingente, como visto nas exposições anteriores, a lógica dialética oferece melhores oportunidades nes

se sentido, pois é própria para a concepção de processo. A dialética faz uso de outros argumentos como, 

"contradição", "ação recíproca", "totalidade", "negação", "síntese", "identidade de contrários" etc. 1 ~° Com 

isso, aquilo que para a lógica clássica pode ser contraditório, para a lógica dialética é uma etapa de um 

processo. Na lógica dialética a coerência do gênero clássico só é questionada na totalidade do processo e 

não nas distintas etapas que o compõe. 

A lógica dialética não exclui os determinismos, pelo contrário. Existem "leis gerais" que explicam os 

fenômenos e tais explicações são independentes da consciência. Ocorre que sendo o mundo um processo, 

há uma contínua emergência de novas configurações, de fatos inéditos e mesmos de "novas leis" que não 

podiam existir antes que os acontecimentos viessem a existência. O surgimento do imprevisível e do 

inesperado, do absolutamente novo, em decorrência do processo, convive com "leis imutáveis" só obser

váveis na totalidade. 1 ~ 1 

Com isso, a lógica dialética mostra-se não apenas capaz de inserir o novo, como uma "contextualização" 

do "processo universal", mas também de buscar a conciliação da idéia de variação com a de permanên

cia (ao invés de opô-las). 152 Não cabe exclusão ao contraditório, mas sim compreensão enquanto um re

flexo da contradição fundamental do homem na sua luta contra a natureza. Por outro lado, fica excluída a 

contingência, graças a esse enfoque que dá ao mundo uma historicidade. 

A maioria das teorias e métodos de investigação de AT, como visto, tem pressupostos na lógica clássica, 

excluindo tanto o contexto como o contingente. Aquelas poucas proposições que buscam a consideração 

do contexto, mostram-se mais próximas de uma lógica dialética. É o caso, por exemplo, quando se consi

dera um enfoque sistêmico de conflitos entre objetivos de segurança e objetivos produtivos. m Isso per

mite reconsiderar as condições das entidades, cujo estado no sistema não pode ser "maximizado", mas sim 

"otimizado", conforme suas relações com as demais. 1~ 

Os métodos destacados com maior potencialidade são exatamente os métodos que se distinguem pela 

preocupação em descrever processos como TOR., cujo arranjo de retroalimentação proporciona múltiplas 

relações causais, todas consideradas igualmente válidas. m 

A rigor, os princípios da lógica dialética são os mesmos princípios da lógica clássica156
, embora o uso 

daqueles possa ser diferente. Ao se lidar com o fenômeno num espaço lógico contraditório, toma-se pos

sível a descoberta de relações inesperadas. Por exemplo, a falta de correlação ou mesmo de correlações 

150 PINTO op.cit.p. 65. 
151 Ibid. p.519-21. 
15~ Ibid. 
153 SMITH 1987 [450]. 
154 Ibid. 
155 FERRY op.cit.p.l95-6. O procedimento MES'STEP também preconiza o exame do processo. Mas no seu proces

so hipotético-dedutivo, não há pressupostos de viabilização de conflito ou da validade de múltiplas deduções di
vergentes. 

156 DA COSTA 1997 [126]. 
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inversas entre a ocorrência de AT e o desempenho de "comportamentos seguros". m Tais achados de

monstram a ineficiência que pode ser esperada de campanhas de "conscientização" ou de treinamento. 

Em contrapartida, este mesmo treinamento continua a ser enfatizado como solução para promoção de 

segurança. Das "inovações" nesse campo, a dedução geral é que o problema da ineficácia do treinamento 

é sempre a "falta de treinamento". Alguns querem ainda "mais treinamento", como o treinamento para os 

"incidentes"m, outros colocam como argumento o necessidade de ponderação de custo-beneficio, uma 

vez que o treinamento: 

" ... não é durável e seus beneficios são efêmeros". 159 

Em todas essas propostas o mundo continua absolutamente previsível e invariável, ainda que se possa 

verificar contradições. Excluindo-se totalmente as contingências que dominam o mundo real, essas pro

postas mostram o quão distantes elas se encontram da efetividade. Independentemente da sua intensidade 

ou de seus custos: 

Ninguém pode ser treinado para algo que nunca tenha acontecido antes. Ninguém pode ser 

treinado para algo que nunca tenha sido imaginado. Ninguém pode ser condicionado para rea

ções automáticas, previsíveis e de sucesso para o absolutamente novo que emerge sempre ao se 

lidar com o mundo real. 

Exemplo nesse sentido foi o caso do acidente aéreo ocorrido entre nós e muito divulgado durante a inves

tigação de suas "causas". 160 Nesse acidente, concluiu-se que a abertura do reverso de uma das turbinas 

durante a decolagem levou à queda da aeronave. O piloto seguia o "treinamento". Pré-avisado da sinaliza

ção defeituosa do acelerador, ele tentou acelerar manualmente aquele lado que perdia velocidade. Quanto 

mais ele acelerava, mais havia perda de potência de decolagem, pois o reverso estava aberto. O piloto era 

"bem treinado" e como o seu treinamento não previa a abertura do reverso durante a decolagem, ele foi 

"incapaz de agir absurdamente". Se ele tivesse desligado a turbina, justamente aquela do lado que estava 

exigindo mais potência, a aeronave "talvez" pudesse ter se mantido voando. 

g) A condição da complexidade e a lógica para-consistente 

A interpretação da condição da complexidade tem possibilitado pelo menos 4 aproximações distintas, 

passíveis inclusive de serem combinadas entre si. Essas quatro aproximações, a "teoria de conjuntos difu

sos", a "teoria da catástrofe", a "teoria dos fractais" e a "teoria do caos" tem buscado mostrar a realidade 

complexa como uma "realidade paranóica". 161 Mais especificamente, o pressuposto comum é que, ne

cessariamente, a "realidade construída", essa proporcionada pela razão, é diferente da natureza, justa

mente por não dispor de complexidade. 162 

157 HARRIS 1989 [219] constatou correlação inversa entre os aspectos de liderança e atitudes positivas no trabalho 
de enfermeiras e a ocorrência de acidentes entre seus pacientes. COOPER e col. 1994 [ 111] verificou, entre tra
balhadores de uma indústria de celofane, uma correlação inversa entre o "comprometimento com segurança" e a 
ocorrência de AT, ao contrário dos fatores organizacionais ligados à produção, como intensificação de atividades 
ou absenteísmo. 

158 CARTER & MENCKEL 1985 [86). 
159 MONTEAU 1989 [329]. 
160 Ver narrativa 14, pg.B22 nos anexos. 
161 Conf. MUNNÉ 1995 [342]. Ver no item seguinte a exposição sumária dessas diferentes teorias. 
162 Ibid 
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Por conseqüência, a lógica formal e, mesmo a sua derivada, a lógica dialética, não podem tratar dos pro

blemas na condição complexa. Isso não quer dizer que os problemas complexos não possam ser concebi

dos. Mas a sua descrição e compreensão dentro do raciocínio exige outras formas de pensar. Exemplos 

nesse sentido foram colocados pela fisica moderna, como a natureza da luz [ser partícula (fótons) e onda 

ao mesmo tempo], a natureza "curva" do espaço (Einstein), as partículas sub-atômicas que são e não são 

partículas ao mesmo tempo ou ainda, o bem conhecido princípio da indeterminação de Heisenberg. 163 

Embora a dialética possa atender em alguns casos164
, há necessidade de uma lógica diferente para proces

sar esses "contradições". Essa lógica, denominada de "lógica paraconsistente", foi introduzida a partir de 

1963 por Da Costa e tem sido objeto de maior divulgação em tempos recentes. 165 Na lógica paraconsis

tente, o princípio da contradição foi substituído pelo princípio da trivialidade (ou não-trivialidade). 166 Ou 

seja, é uma lógica que se propõe a um espaço mais amplo de compreensão, onde os casos de validade da 

lógica formal poderiam ser entendidos como um caso particular da lógica paraconsistente. 167 

A lógica paraconsistente tem atraído maior atenção em tempos recentes porque os princípios da lógica 

formal têm se mostrado impróprios para a concepção de "autômatos inteligentes" ou "sistemas especia

listas". Esses recursos técnicos exigem a tomada de decisão em circunstâncias contraditórias, constituindo 

o atual desafio para o desenvolvimento de "inteligência artificial". Ao mesmo tempo, a lógica paracon

sistente permite desenvolver os pressupostos epistemológicos do pragmatismo, pois sob a lógica paracon

sistente opera-se com quase-verdades, ou verdades pragmáticas, demonstrando "com fórmulas. que ne

nhum conhecimento é absoluto". 168 Ao contrário da lógica clássica e dialética (onde a verdade ora se 

concebe por coerência ora por correspondência), é possível se conceber uma racionalidade científica onde 

há: 

" ... convivência de teorias e representações. ver~ficadas e até verdadeiras. cada uma no seu 

domínio de validade. mas que podem ser contraditórias entre si. "169 

O pressuposto multidedutivo da lógica paraconsistente170 é uma outra forma da sua aproximação com o 

pragmatismo, como nas concepções de Peirce (1834-1914). Este propunha, além da dedução e da indu

ção, a abdução, no processo heurístico envolvido na invenção hipóteses 171
. Na abdução, o investigador 

estaria se comportando como um "investigador policial", lidando com várias hipóteses simultâneas e 

contraditórias ao lidar com os dados. 172 Tal concepção é evidentemente questionável. O exame mais acu

rado das regras da busca de dados na prova policial mostra que, pelo contrário, o investigador não cons

trói suas conclusões partindo de várias hipóteses diferentes, mas sim de uma premissa básica, daquilo que 

deveria ser. ao invés daquilo que é. 173 

163 Ver notas anteriores. As implicações mais gerais do "princípio da indeterminação" ou "incerteza" estão apresen
tadas em CHAUI 1995 [99] p.265-7. NATALLO JUNIOR 1992 [303] discute mais especificamente as implica
ções da "incerteza" nas ciências humanas. O principio de causalidade ficou abalado pela fisica moderna ao sere
conhecer que o conhecimento produzido não pode escapar da condição do sujeito observador. 

164 Por exemplo. na concepção de "conjuntos difusos", quando a coisa pode pertencer e não pertencer ao mesmo 
tempo a um conjunto. conf. MUNNE op.cit. 

165 Conf. KOUNEIHER 1997 [250). As implicações gerais da lógica paraconsistente foi objeto de obra recente de 
DA COSTA 1997 [125]. Divulgação da lógica paraconsistente para o interesse público geral estão em KOU
NEIHER op.cit. e PATY 1997 [381]. 

166 KOUNEIHER op.cit. 
167 DA COSTA 1997 [126]. 
168 conf. PATY op.cit. 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 MORIN op.cit.p.l8 e CHAU11995 [99] p.68. 
17

" Conf. CHAUI op.cit. 
173 MOLES op.cit.p. 48. 
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1.4.6 Natureza meta-teórica: as concepções ontológicas 

Vários aspectos particulares de natureza ontológica já foram destacados anteriormente, ao se dis

cutir as convergências e divergências entre teorias e métodos. Cabe ainda a discussão de alguns aspectos 

ma1s gerais. 

A investigação de causalidade, por si mesma, já parte de um pressuposto ontológico importante. Quando 

se busca causa, implicitamente se admite que há algo por trás do aparente. Esse algo que se esconde, 

seria a essência. Buscar as causas seria, portanto, buscar a essência daquilo que ocorre em desprezo da

quilo que se apresenta. 

Como já discutido nas concepções lógicas, haveria, nesses termos, duas possibilidades de aproximação 

com a realidade. No realismo, esta realidade externa pode ser compreendida como "racional em si e por 

si mesma" e, com isso, toma-se passível de apreensão pela razão. No idealismo, pressupõe-se que, embo

ra a "realidade exista em si e por si mesma, só podemos conhecê-la tal como nossas idéias a formulam e 

organizam e não tal como ela seria em si mesma." 174 

Outro aspecto ontológico a ser destacado é a condição da liberdade que o sujeito humano encontra no 

mundo. As duas condições extremas possíveis no homem, o livre-arbítrio e o determinismo, tem o seu 

paralelo na concepção de explicações daquilo que ocorre na natureza, ou seja, o acaso e o necessidade. 

Essas duas formas de se pensar a realidade não esgotam as maneiras possíveis. Uma outra alternativa 

(fenomenológica) será discutida nos próximos sub-itens (c, d) ao se analisar o AT como umfenômeno em 

contraposição ao pressuposto do A T como fato, conforme a condição estabelecida por aquelas duas con

cepções. Esse último pressuposto, o dominante, é o espaço do discurso da responsabilidade e da culpa, 

freqüentemente confundidas como "causa" e gerando criticas no idealismo (e). A refutação dessas criticas 

é rematada ao se discutir as exigências da complexidade (f). 

Antes, porém, será discutido as implicações mais gerais do idealismo e realismo na concepção da causa 

do AT e, em particular, as suas implicações ao conceber a realidade como um sistema. 

a) Idealismo e realismo, livre-arbítrio e determinismo 

Como visto nas concepções lógicas, a maioria das teorias e métodos aqui analisados convergem para o 

realismo nesse ponto de vista. Sob o ponto de vista ontológico, além do realismo, pode-se observar o 

determinismo como outro ponto de convergência. Por exemplo, o mesmo paradigma de Quetelet (homem 

médio) vai se prestar a Galton (eugenia e darwinismo social) m, cujas idéias vão possibilitar as explica

ções deterministas de Heinrich, para quem a causa do A T seria decorrente das "condições ancestrais e 

ambientais" do acidentado. Mais tarde, esses mesmos pressupostos continuarão, implicitamente, a ser 

usados na maioria das proposições da Ergonomia, quando se concebe ambientes de trabalho próprios ao 

"homem médio". 

174 CHAUI op.cit.p.68-9. 
1 
"

5 Conf. BERSTEIN op.cit.p.l56. As obras de Quetelet e de Galton são do fim do século XIX. 
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As proposições para a causalidade do A T podem se apresentar aparentemente muito distintas, mas os 

pressupostos metateóricos são, em geral, os mesmos. A condição humana é dada e é previsível graças ao 

estudo, cabendo ora à psicologia, ora à antropometria estabelecer às condições de funcionamento da "má

quina humana ... 176 

As incertezas decorrem da condição humana "repleta de vontade" (livre-arbítrio) e, portanto, controláveis 

pela disciplina. Contraditoriamente, embora o sujeito possa ser livre para tomar decisões "erradas", ele 

não é livre para mudar a condição do sistema que faz parte. Neste, prevalece o determinismo do "genes", 

do "mercado" ou do "materialismo histórico". O determinismo da condição da vitima no A T, como no 

"ato inseguro", é confundido como o determinismo que se impõe à estrutura. Explicitar esse determinis

mo será o objetivo das concepções sistêmicas. 

b) Implicações decorrentes da abordagem sistêmica 

Na aproximação realista, a coerência das ações de um sistema vai ser buscada dentro da sua concep

ção e não na realidade contraditória. Por exemplo, se o controle é o responsável pela "manutenção", 

"permanência" ou "rigidez" do sistema, a causa já fica de antemão estabelecida, já que causa do ATé a 

falta daquilo que se presume que o sistema deveria ter e se constata pelo acontecimento (o A T) que ele 

não tem (a rigidez). Ou seja, não se questiona se o modelo de análise está adequado à realidade, mas sim, 

se condena a realidade por não estar de acordo com o modelo presumido. Nessa postura de análise, pre

valece o impasse irredutível, pois a condição tautológica que o determina não pode ser superada, a menos 

que se busque soluções em outros modelos explicativos. m 

Na concepção sistêmica, foi discutido que a sua base é o estruturalismo. A rigor, cada caso é um caso e só 

a "possibilidade" de estrutura permite urna regra geral. Por conseqüência, a ordem mecânica, com sua 

estrutura clara, toma-se de sobremaneira conveniente. Já foi discutido a (im)propriedade dessa "ordem 

mecânica" para se compreender um acontecimento humano. Resta ainda se discutir a (im)propriedade da 

concepção sistêmica. 

Presumir o acontecimento humano como decorrente de um sistema, cuja estruturação possa ser concebi

da, é urna posição arbitrária. Nessa forma, pressupõe-se que o sistema seja algo apreensível, quando na 

verdade não se pode nem apreendê-lo nem descrevê-lo, pois o que está disponível não é o sistema, mas 

sim o seu estado. De antemão, nada garante que aquele estado do sistema, que se apresenta ao investiga

dor de AT, seja o mesmo estado do sistema em que o AT ocorreu. A rigor, não há nenhuma garantia que a 

estrutura seja estável. Pelo contrário, é muito mais provável que determinadas entidades tenham estabele

cido relações temporárias com outras entidades, ao invés de relações permanentes de acordo com urna 

estrutura. Todavia, nenhum analista ou investigador de AT se dá conta desse aparente absurdo decorrente 

da teoria de sistemas, porque nas concepções sistêmicas usuais, todo sujeito é um sujeito sem passado e 

sem futuro. O acidentado, bem como as demais pessoas envolvidas, são "entidades" tão indiferentes como 

as demais que compõem o sistema sob análise. Em decorrência dessa reifícação, os argumentos de efeti

vidade para as ações de controle se prestam indistintamente tanto ao homem como aos demais meios de 

176 Embora essa expressão possa ser a mais adequada Jma as muitas propostas que ainda hoje tem sido colocadas, 
são poucos aqueles que a admitem. Exceção nesse sentido é COUTO 1996 [118], cuja obra recente usa exata
mente essas palavras em seu subtítulo. 

1 
'' As questões do imJ:llSSe na administração e a necessidade de se buscar outros modelos para a sua superação foi 

objeto de análise por VERGARA & BRANCO 1993 [481]. 
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produção. Mas graças ao ideal ascético, todo o controle justifica-se ao primeiro, justamente aquele que 

apresenta a maior imprevisibilidade nas relações causa-efeito. 178 

A concepção de sistema não é essencial apenas sob o realismo, mas também sob o idealismo, quando se 

usa o conceito de totalidade. É sob o pressuposto da totalidade como possível que se concebe a "estrutura" 

e a "superestrutura", como quer as explicações no "materialismo histórico". Essas duas concepções, rea

lismo e idealismo, onde o A T é pressuposto como um fato, contrastam com a condição fenomenológica, 

onde o ATé concebido como umfenômeno. 

c) As implicações do A T concebido como um fenômeno 

Fenômeno é uma palavra que não apresenta significação absolutamente precisa. Nas ciências fisicas
179

, 

o termo é empregado em circunstâncias bem particulares, embora difíceis de se defmir precisamente. É o 

caso de "fenômeno meteorológico", algo bem claro a todos em relação à sua expressão, mas não necessa

riamente em relação à sua natureza. O termo parece adequado para aquilo que se percebe180 e que ao 

mesmo tempo não está sendo compreendido plenamente. Além disso, na própria filosofia, onde o uso 

desse termo é antigo, o seu significado também tem sido revisto ao longo dos seus 3000 anos de histó

ria.JsJ 

Em princípio, fenômeno é tudo aquilo que se manifesta pelos sentidos e, portanto, tudo aquilo que se 

opõe ao real subjacente, ao verdadeiro 182
. Desde a interpretação de Kant no século XVIII, fenômeno pas

sou a ser também tudo aquilo que se manifesta aos sentidos e à consciência, ou seja, tudo aquilo que pode 

ser sentido, visto, tocado ou imaginado. 183 Assim, se o acidente de trabalho (A T) for tomado como um 

fenômeno, A T seria mera aparência, percebida ou imaginada, de algo que subsiste, capaz de ser revelado 

e evidenciado após tratamento do fenômeno. O produto desse "tratamento" seria o fato, oculto pelas apa

rências, e correspondente à única verdade possível e subjacente ao fenômenos, ou seja, as causas do A T. 

Tal entendimento dá sentido em toda uma prática corrente de investigação. 

Por outro lado, no início deste século, o conceito de fenômeno foi ampliado por Husserl (1859-1938), ao 

criar a fenomenologia. Nesta, o fenômeno é a coisa em si, identifica-se com o seu ser. Ou seja, aquilo que 

percebemos ou imaginamos é o fato. Se a coisa pode ser tomada por outras aparências, isso não reduziria 

a significação do fenômeno enquanto fato, pois o fato só tem sentido dentro do contexto da percepção 

(teoria da Gestalt). 184 Nesse caso, o próprio AT seria o fato em si (no que o acidentado concordaria ple

namente), repleto de verdade, para onde todas as considerações deveriam convergir. A busca de causas 

178 O anacronismo dessa postura pode ser avaliado pelo pensamento econômico atual. Nas atuais propostas de admi
nistração de risco econômico, por exemplo, a regra tem sido maximizar as áreas onde se detém controle e mini
mizar onde as relações causa-efeito estejam ocultas. Conf. BERNSTEIN op.cit.p. 197. 

179 Conf. FERREIRA 1996 [ 161]. 
180 A expressão "percepção", embora muito usada, é também dúbia. Poincaré em carta-resposta a Russell, afirma 

que percepção não distingue "sensação" de ''juízo". A sensação decorre dos nossos sentidos enquanto o juízo de
corre de convenções, em POICARÉ 1902 [395] p.9. 

181 Assim, fenômeno tanto pode ser a "verdade" (que é aparente e evidente), pode ser o que recobre a "verdade" (ou 
falso ser), e pode ser aquilo por o qual a verdade se manifesta, o caminho para o verdadeiro. Dependerá do ramo 
filosófico adotado. como resumido adiante, conf. MORA 1958 [331]. 

182 Seria o mesmo que aparência nas acepções de Bacon, Descartes e Hobbes, conf. ABBAGNANO 1968 [2) p.415-
6. 

183 Fenômeno seria aquilo que está entre o objeto e o homem, é o que não pertence ao objeto em si mesmo, mas se 
encontra sempre entre ele e o sujeito. Entende-se aqui, fenômeno como manifestação da realidade. 

1840 reflexo de uma árvore num lago não é menos real ou material que a própria árvore. 
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ocultas não faria nenhum sentido, porque estaria migrando para um outro contexto, capaz de revelar ou

tras verdades, porém carentes de significação para o fato considerado, o AT, no caso. 185 

Pelo exposto, pode-se deduzir que considerar o A T apenas como um fenômeno não nos livra da sua pos

sibilidade enquanto fato. Mais ainda, a fenomenologia demonstra que a busca de causas ocultas nos 

fenômenos implica no recobrimento do fenômeno aos nossos sentidos, pois na tentativa de (des)velá-lo, o 

próprio fenômeno seria recoberto. 186 

d) As implicações do A T concebido como um fato 

Excluída a possibilidade de fenômeno, o tratamento do A T exclusivamente como fato implica numa 

série de outras considerações, ainda mais particulares quando o propósito é investigá-lo em suas "causas". 

Investigar implica em algum fim ou propósito, e a finalidade de se investigar fatos é a compreensão do 

fato. Quando se lida com o acontecimento enquanto fato, buscando as "causas" que lhe dão esta condição, 

surgem outras considerações conexas (como ato, responsabilidade), cuja condição de intimidade pode 

facilmente confundir-se com "causa" em si. A exposição e discussão dessas atribuições, que podem não 

estar associadas a causa, é necessária para se discutir as contestações relativas à muticausalidade que tem 

sido colocada por alguns (sub-item a seguir). 

Juridicamente 187
, fato se opõe ao ato, ou seja, um fato é um acontecimento que independe da vontade 

humana. Se assim não fosse, no caso em estudo, o AT deveria ser considerado um suicídio ou um homi

cídio. Logo, A T é um fato e não um ato, onde não houve vontade humana para tal, ainda que ocorrendo 

um fato. Ou seja, o A T é um fato, embora decorrendo de atos. Assim sendo, não se pode a rigor buscar 

responsabilidades no AT (que é um fato) mas sim nos atos, onde houve vontade 188 (fazer de uma manei

ra quando poderia ter sido feito de outra18~. Pode-se pressupor que tais atos, que podem ser bons ou maus 

em si, convergem no aleatório das circunstâncias190 para a materialização do fato, que tanto pode ser bom 

como mau. 

Essa é uma situação familiar à prática corrente, quando a busca das causas do A T transforma-se em busca 

de responsabilidades 19
\ confundindo ainda culpa com responsabilidade192

. Se é o "senso de justiça", 

185Por exemplo, uma chaveta gasta, que rompe, não pode ser causa de um AT, pode ser no máximo causa de falha 
da máquina. evidenciando-se. com isso, que a quebra da máquina em si não causa AT. Pelo contrário, se o A T é. 
por exemplo, interrupção da produção ou um prejuízo econômico, é na produção e na economia que deveríamos 
entendê-lo. 

186 No exemplo da anterior, o processo de revelação de uma verdade oculta no fenômeno (a chaveta gasta) decorre 
do (des)velamento do AT. Tal ação resulta também no recobrimento (ou velamento) do próprio AT. na sua con
dição enquanto fato da produção ou da economia por exemplo. 

18
- FERREIRA 1996 [161]. 

188 ARENDT 1971 [21] p.l89-92. 
189 Não se pode responsabilizar alguém por não ter feito de outra maneira se. logicamente, essa outra maneira não 

puder ser concebida antes do fato. Além disso, o julgamento de uma maneira ser preferível a outra não pode es
capar inteiramente da condição subjetiva (a questão de gosto para Kant), pois além das condições de contexto 
percebidas pelo sujeito, há de se levar em conta o seu projeto na tomada de decisão. Conf. ARENDT op.cit. 

1~ma pressuposição diferente do aleatório presume intencionalidade (que não seria o caso) ou um determinismo 
desconhecido, metafisico, que ultrapassa a nossa vontade, guiando os nossos atos. Nesse caso. a condição de res
ponsabilidade ficaria sem sentido. como será discutido adiante. 

191 Por exemplo. como ocorre pela aplicação da clássica teoria de causalidade de A T de Heinrich. Tal situação torna
se explícita quando a causalidade de AT vai ser atribuída aos "atos" e "condições" inseguras. Na verdade. tam
bém as "condições" devem a rigor ser entendidas como "atos", pois uma condição não pode ser responsabilizada 
(é um fato). assim a responsabilidade só pode ser atribuída a um "ato" que estabelece as "condições". 
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como imperativo à vida social, que transforma tão facilmente a busca das causas em busca de responsabi

lidades, podemos antever dois grandes grupos de motivações. 

Por um lado, justiça liga-se a um grupo de regras claras, ainda que arbitrárias. É a atribuição de responsa

bilidades que permite o reforço da disciplina, pela observação de um conjunto de regras, como uma ne

cessidade social geral, assim como no trabalho. 193 

Por outro lado, a atribuição de responsabilidades permite também que se possa ultrapassar o paradoxo 

resultante no AT, onde o conflito de relações de interesse no trabalho fica dramaticamente explícito. 194 

Aquilo que até então estava implícito (a compra e venda da força de trabalho) emerge quando alguém 

perde algo (partes do seu corpo) ou assume algo (parte do risco envolvido no empreendimento que pode 

levá-lo àquela conseqüência) sem a contrapartida da outra parte, sem a anuência prévia "contratual". Daí 

surge outro direcionamento possível: o problema da atribuição de causas que havia transformado-se em 

atribuição de responsabilidades, agora configura-se como "parcela de indeterminação" do mundo que 

cabe a cada um assumir implicitamente num contrato. Ou seja, aquilo que havia sido excluído do fato, a 

sua casualidade (ou "aleatoriedade"), graças ao deslocamento ao ato (repleto de vontade), volta na forma 

de risco, como eventualidade (ou "aleatoriedade") a que todos estão sujeitos quando suas vontades se 

transformam em fatos. 

A superação da busca da responsabilidade pela busca da determinação do risco (qualificação e quantifica

ção) não decorre apenas da necessidade de inserção de algo essencial aos fatos, mas também para se ten

tar objetivar algo essencialmente subjetivo e circunstancial que é a aceitação do risco, ou na verdade, 

viabilizar-se a legitimação de uma situação necessariamente incerta, cujas conseqüências são bastante 

diferentes a cada um dos contratantes na sociedade. 195 Nos extremos, estaríamos sob duas condições dis

tintas. 

192 Cabe aqui formalizar melhor a distinção entre causa, culpa e responsabilidade. Quando relativo à pessoa. como 
no caso do conhecimento jurídico, causa é uma ação ou omissão que leva a um resultado. Culpa, é a falta de 
previsão daquilo que é previsível. Responsabilidade é uma obrigação jurídica que alguém se vincula voluntari
amente ou por determinação da lei. Conf. Mlb'SPES'CODEFAT S"d [341]. Em termos mais geraís, pode-se co
locar que: Se "causa" é algo que decorre do "ser" (algo que é), pode-se interpretar "culpa" como decorrente de 
um "dever ser" (foi de um jeito quando devia ser de outro), enquanto que a "responsabilidade" ímplicaria num 
"poder ser" (foi de um jeito quando poderia ter sido de outro). Esses conceitos, evidentemente, só fazem sentido 
enquanto pressupõe-se a "vontade livre". Uma análise da condição de culpa e responsabilidade em condição 
oposta, isso é. sob o acaso, é feita por COSTA 1996 [116] com base na interpretação da obra de Heller & Fehér 
para a condição da contingência ou "estados de possibilidades indeterminadas". É com o perspectivismo ou. "re
descrição e circunscrição do sentido dos acontecimentos" que as distinções podem ser feitas. A condição de 
"culpa". em particular, será melhor estudada no capítulo seguinte. Para os contextos organizacionais, MacLA
GAN 1983 [291] identifica uma responsabilidade "externamente definida" daquela outra "internamente defini
da". Na prevalência da prímeira, ao se ímpor "obrigações objetivas" sem se levar em conta as crenças do sujeito 
que se vê responsável, a administração desumaniza o empreendimento e promove a manipulação do senso sub
jetivo da responsabilidade. 

193 A questão da disciplina e de regras como necessidade foi estudada por M. Foucault, como revisto na parte intro
dutória. 

194 É por isso que a investigação de AT se torna tão relevante no trabalho contratado e muito menos. por exemplo, 
nas tarefas que se executa para si mesmo no cotidiano, cujo perigo pode ser tão expressivo quanto. Um dedo 
cortado num frigorífico (local reservado à venda de trabalho) não leva a mesma conotação do mesmo dedo cor
tado na cozinha de alguém que prepara o seu próprio bife. A diferença dessas condições foi destacada por 
MARX 1867a [299] p.92 ao distinguir o "trabalho social", aquele que enquanto mercadoria contém "mais-valia", 
do "trabalho para uso próprio". aquele que meramente cria produto. 

195 Embora a determinação da violação de regras seja o fio condutor nas investigações, ocorre, para a grande frustra
ção do investigador. que em alguns casos não é possível se identificar violações. Nessas circunstâncias, só resta 
formalizar-se o AT como "causas não definidas". Nas condições de investigação em que o contexto se amplia, a 
"regra" acaba se mostrando impossível de ser aplicada. Com isso, aflorao verdadeiro caráter "acidental" do AT. 
em sua ímprevisibilidade, singularidade e efemeridade. O que se rejeita, enquanto fato, é esse absolutamente 
novo. cujas características afrontam a racionalidade calcada na ordem e na previsão. 
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Na primeira (a do risco inerente) , pressupõe-se que, no contrato, a explicitação da função também ex

plícita o risco desta. Ou seja, o trabalhador quando vende a sua força de trabalho estaria também assu

mindo um risco (não produzido por ele, mas que ocorre em conseqüência dele ou de seu trabalho), o qual 

é parte de um risco maior presente no empreendimento. 196 

Na segunda, pressupõe-se que o trabalhador não escolhe o trabalho, mas é escolhido por ele197 e, portanto, 

sem condições de estabelecer as condições de risco aceitáveis para si. Seria tal situação que justificaria as 

ações sociais de assistência, onde a sociedade deveria reconhecer que a função não é mera alternativa do 

trabalhador, mas é também aquilo que a sociedade lhe oferece para o seu sustento. O seu ganho não seria 

proporcional ao risco assumido, quem ganharia seria a sociedade como um todo que estaria se aproprian

do não só do bem gerado mas também da maior parte do seu risco assumido. 198 

Novamente se apresenta a questão do livre-arbítrio. O trabalhador escolhe ou é escolhido? Uma questão 

que se mantém polarizada ignorando as questões de contexto, de vontade e do querer, como também da 

necessidade. Os que se voltam para o determinismo (o trabalhador não tem escolha) não reconhecem 

que tal não poderia ser aplicado isoladamente, pois a rigor estaríamos todos determinados e as causas só 

poderiam ser buscadas metafisicamente, as causas primas , as leis do universo ou as leis de Deus, na sua 

divina providência. Ou seja, toda explicação causal deveria ser uma via para o encontro com o transcen

dente. Muito embora tais explicações possam parecer distantes do saber atual, o qual nega essa encontro 

metafisico, esse mesmo saber não exclui explicações igualmente transcendentes, como "a mão invisível 

do mercado" ou o "materialismo histórico" para se fazer aceitar como as coisas são (em contraposição 

aos desejos ou àquilo que se gostaria que fosse). 199 Sob essa condição, a subjetividade de cada um fica 

recalcada pela força da objetividade das leis universais da fzsica. estas mesmas rejeitadas pela própria 

fisica como possibilidade universal. 200 

Os que pressupõem o livre-arbítrio reconhecem que as considerações de contexto não podem ser resumi

das apenas às condições materiais, além da causalidade na condição humana não poder ser determinada 

externamente, na razão metafisica. O fato de se dispor de meios e conhecimentos não leva o sujeito ne

cessariamente à ação. Todo indivíduo estará sempre dependente de algo mais, como a vontade, o querer 

ou um projeto. Não há como se furtar à discussão da própria vontade nesses termos, sem a qual qualquer 

decisão manifesta não faz sentido. É na condição do projeto que o sujeito se destaca enquanto pessoa 

196 Para ADORNO & HORKHEIMER 1944 [7] p.66 a teoria econômica burguesa fixou-se no conceito do risco ao 
proclamar que "a possibilidade de ruína é a justificação moral do lucro". 

w Conf. BOURDIEU 1963 [63) p.56, ao referir-se aos trabalhadores pobres, "Na grande maioria dos casos não é o 
trabalhador que escolhe seu trabalho, mas o trabalho que escolhe o trabalhador." Pois a condição não especia
lizada os caracteriza como "disponíveis para qualquer emprego". 

198 O servente de pedreiro, que se arrisca no andaime construindo apartamento de luxo, não faz o apartamento para si 
e nem para o empreiteiro, o faz para quem vai morar nele. Na lógica burguesa é o risco que justifica o lucro e o 
empreiteiro não percebe o seu lucro como decorrente do risco do servente mas sim como risco de não poder ven
der a obra contratada (conf. deduzido por ADORNO & HORKHEIMER op.cit.). Ou seja, se o preço é acessível, 
ele o é porque os custos são acessíveis. Quem consome não pode negar que também está consumindo o risco as
sumido por aquele trabalhador. A intervenção do Estado nas condições de trabalho poderia ser interpretada como 
uma forma de garantir maior valor ao risco, evitando que o trabalhador assuma-o ou faça-o por retribuição irrisó
ria (adicionais). 

199 Conf. ARENDT 1978 [21] p.302. Essa é a sustentação dos argumentos envolvidos quando se justifica a não mo
dificação das más condições materiais de trabalho por razões de competitividade. Ou seja, o "mercado" passa a 
ser a "causa prima". 

200 Basta lembrar apenas a teoria da relatividade e fisica aplicada ao movimento das partículas, já citada em notas 
anteriores. 
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humana, mostrando-se não indiferente às imposições da natureza. Consequentemente, como o porvir é o 

determinante do seu passado, justifica-se a condição da culpa. 201 

Mas o livre-arbítrio não está livre de criticas. O pressuposto de "liberdade plena" expressa a necessidade 

ideológica de se esconder a trama complexa (já operante), além de pressupostos histórico-discursivos, que 

dão contexto ao ato e definem as coordenadas de sentido. Ou seja, o sistema só funciona se a "causa" da 

sua disfunção puder ser situada na culpa de um sujeito responsável.202 A atribuição de responsabilidade e 

culpa, ainda que pretensiosamente confundidas como causa, não exime a investigação das circunstâncias 

concretas do ato, o que não implica em transformá-las em "culpa".203 

Esses posicionamentos a respeito da condição de liberdade decorrem da exclusão da condição de fenôme

no. O acontecimento, reconhecido exclusivamente como fato, fica preso ao pêndulo da necessidade, entre 

o determinismo e livre-arbítrio, sem possibilidades de conceber o acaso. Assim, a condição trágica do 

acontecimento é excluída, porque todo desconhecido pode ser reduzido à uma ordem ignorada e porque 

todo o novo pode ser excluído pelo retomo ao mesmo, previamente contido nessa ordem. 

e) O idealismo e as críticas à multicausalidade 

Em decorrência dessa pouca distinção que se faz entre causa, culpa e responsabilidade, chegando-se a 

confundir causa até com os próprios fatores de situação (antecedentes, contexto ou circunstâncias), não 

surpreende a formulação de criticas às concepções multicausais ou sistêmicas, em particular por aqueles 

que defendem o determinismo marxista. Nessa corrente critica, como seria o esperado, não se aceita o 

entendimento fenomenológico. O argumento é que, se for conforme estes preceitos, cada A T apresentaria 

uma solução distinta, inviabilizando as possibilidades de "causa" que demandassem a intervenção doEs

tado.204 Essa critica, portanto, é coerente com a concepção marxista da totalidade. Causalidade e totali

dade correspondem a inevitabilidade dos pressupostos de infra-estrutura e superestrutura.205 

Ocorre, entretanto, que totalidade não é um fato, mas um conceito. Pode-se interpretar os fatos totalizando 

mas isso não transforma o total em fato. Como qualquer conceito, o seu propósito é a reificação, é o con

vencimento que ele possa corresponder à coisa graças ao processo de esquematização do real. No con

ceito, elimina-se as diferenças. Ao se usar o conceito de totalização como categoria afirmativa, ao invés 

critica, expressa-se uma ideologia como tantas outras.206 

Outras correntes criticas à multicausalidade se destacam denunciando a isonomia com que os fatores de

termináveis tem sido tratados. A pluralidade de fatores estaria relacionada ao modo eclético de tratamento 

das variáveis.207 Ou seja, tomando-se diferentes referenciais teóricos ao mesmo tempo, a causalidade 

toma-se o resultado de diferentes apropriações, conforme as conveniências. Graças ao empirismo, cada 

201 Ver nota anterior distinguindo causa, culpa e responsabilidade. O conceito de culpa será melhor detalhado no 
próximo capítulo. 

202 conf. ZIZEK 1989 [505]. 
203 conf. ZIZEK op.cit., o sujeito falante sempre já está empenhado em enumerar circunstâncias que predeterminam 

o espaço de sua atividade, mas "culpar as circunstâncias" é uma posição não menos ideológica que a anterior. 
204 Argumentação desse gênero, criticando o enfoque fenomenológico na saúde, é formulada por GARCIA 1983 

[191]. 
205 T. Adorno, em "Dialética negativa", conf. JAMESON 1990 [237] p.113. 
206 Ibid. p.278, 298 e 303. 
207 LAURELL 1983 [269], LAURELL & NORIEGA 1987 [268], BREILH 1979 [74] e LIMA 19% [281]. 
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fator apareceria como igualmente determinante do processo e cada situação estaria decidindo qual o fator 

preponderante .2 08 

À parte da denuncia do ecletismo, cuja possibilidade de promoção não é privilégio da multicausalidade, a 

argumentação só é sustentável sob os pressupostos de totalidade já discutidos acima. O fato é que o modo 

de produção capitalista estabelece uma rede tão intrincada de relações, que a palavra "constelação" deve

ria tornar o lugar da palavra "causa" em qualquer análise que pudesse ser feita no mundo atual.209 

Por fim, convém lembrar que as metodologias que aplicam a multicausalidade não tratam as variáveis da 

mesma forma, pelo contrário. Entre os métodos mais populares para investigação de AT, como "Árvore 

de Falhas" (AF), está previsto a classificação das causas inferidas em diferentes gêneros, como "causa 

básica", "causa indireta" e "causa direta".210 Tal classificação foi inclusive uma forma de continuismo 

das concepções de Heinrich, pois as "causas indiretas" continuam sendo compreendidas como "ato e con

dição insegura".211 Compreender uma das causas como "primária", ou compreender essa condição como 

a mais "responsável", decorre, respectivamente, de teoria (ciência especulativa) e de regulamentação (ci

ência normativa). O que permite concluir que a investigação de causas, por si mesma, não é capaz de 

configurar responsabilidade. Nem a profusão de causas nem as proposições teóricas podem reverter as 

condições do poder que a estabelece. Mas se as teorias e os métodos explicitarem as contradições desse 

poder, ficará aberto o espaço para a sua transformação. 

No próximo sub-item (f), será examinada a condição da complexidade nesse campo de promoção teórica, 

cujos pressupostos permitem outras distinções entre causa e responsabilidade. 

f) A condição da complexidade 

A argumentação apresentada para o reconhecimento da condição de incerteza na causalidade do A T 

mostrou que a mesma decorre de pelo menos 4 níveis de incerteza: incerteza relativa às pessoas, ao tem

po, à estrutura e à translação. A condição de complexidade decorre em particular da incerteza estrutural. 

Ou seja, sob a condição de complexidade, há o reconhecimento explícito que o número de graus de liber

dade do sistema faz do modelo uma abstração. Embora muito útil, o modelo tem pouco a ver com a reali

dade. Tudo aquilo que é feito para promover "clareza", distancia a interpretação da realidade. 

A condição da complexidade pressupõe pelo menos 4 teorias distintas para descrevê-la.212 Embora em 

cada uma possa se pressupor o determinismo como possível, a lógica subjacente é outra (como já exposto 

no item anterior). 

208 LAURELL e LAURELL & NORIEGA op.cit. 
209 Tal fato nem a compreensão marxista pode negar. A expressão "constelação", nos termos colocados, foi introdu

zida por Adorno na "Dialética negativa", conf. JAMESON op.cit.p.86. No seu entender, bem como no de W. 
Benjamin. "constelação" é pura relação de elementos em condição cambiante, mais do que um conjunto concreto 
que possa marcar sua estrutura. Com isso, deve ser entendido que não há "instâncias determinantes últimas", 
questionando. portanto, o conceito de totalidade, conf. JAMESON op.cit.p.315. Análise de GRANGER 1974 
[20 1] traçando um tmaielo entre a causalidade nas ciências fisicas e ciências humanas, apresenta dedução se
melhante. defendendo o conceito de "campo causal" em substituição à "causa". 

210 ver NMHSA 1990 [358]. 
211 Ibid. 
212 Conf. MUNNÉ op.cit. A descrição. a seguir, do conteúdo de cada uma dessas teorias está conforme esse autor. 
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Na teoria dos conjuntos difusos, quando uma coisa pode tanto pertencer a um conjunto como a outro ao 

mesmo tempo, se exclui o pensamento dicotômico como possível, tal como se faz usualmente nas cons

truções de "arvores". 

A teoria da catástrofe reconsidera o conceito de equilíbrio ao pressupor a possibilidade de pontos de 

"instabilidade interna". Mudanças repentinas na condição do sistema são possíveis, sem que haja com isso 

prejuízo na estabilidade ou continuidade de um sistema. Essa condição, típica na embriologia, permite 

inferir que, a insistência de controle absoluto impede as manobras bruscas no trabalho, cujas ações res

pondem pela sobrevivência do sistema. 

A teoria dos fractais pressupõe que existe na realidade um padrão de reprodução gerado por equações 

fracionárias. Em conseqüência, não se pode observar identidades, mas sim semelhanças. Uma ramificação 

"arbórea", como aquelas usadas na causalidade do AT, deveria subentender uma ultrapassagem (transcen

dência) qualitativa. O sujeito, por exemplo, nunca pode ser o mesmo em cada instante. 

A teoria do caos tenta explicar a desproporcionalidade entre causa e efeito a partir da sensibilidade do 

sistema às condições iniciais, presumindo um "atrator". Haveria algo no sistema, em condição insignifi

cante, capaz de desencadear uma catástrofe. Tal seria o caso em que eventos implicando grandes respon

sabilidades, como o A T, são desencadeados por "causas" aparentemente ordinárias, fúteis ou desprezíveis. 

Como se pôde observar em vários casos de campo, basta as vezes uma única palavra trocada, um leve 

escorregão, um súbito desvio de atenção ou um pequeno adicional de atrito mecânico para que uma ca

deia de eventos se estabeleça, promovendo uma circunstância desastrosa. 

As teorias da complexidade compreendem amplo campo de aplicação porque são formalizáveis, tal como 

o conceito de retroalimentação. Essas teorias podem ser combinadas entre si, por exemplo: a teoria dos 

fractais possibilitam os conjuntos difusos, a teoria da catástrofe descreve o caos e os atratores são frac

tais.213 Entretanto, qualquer determinismo inferido deve levar em conta que a lógica é outra, como já 

visto anteriormente. A realidade complexa é uma realidade paranóica. A realidade complexa não é nítida 

nem dual, não é contínua nem descontínua, não é estável nem instável, nem reiterativa nem inovadora, 

nem ordem nem desordem. 

Se para alguns essas proposições fogem ao "bom senso", basta lembrar apenas que, há pouco mais de 200 

anos atrás, o "bom senso" de qualquer um que olhasse para o céu concluiria, como "fato", que o sol gira 

ao redor da terra e não o contrário. 

:
13 MUNNÉ op.cit. 
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1.4. 7 Natureza meta-teórica: as concepções epistemológicas 

"A necessidade de emprestar uma voz ao sofrimento é a condição de 

qualquer verdade. Pois o sofrimento é a objetividade que pesa sobre o 

sujeito; sua experiência, a mais subjetiva, sua expressão, objetivamente 

mediatizada. 

T. Adorno. "Dialética negativa" 214 

O curso dessa discussão teve oportunidade de apresentar várias questões do gênero epistemológi

co, relativas aos conceitos de verdade subjacentes em cada teoria e método. Salientou-se a impossibilida

de de se operar "exclusivamente com fatos", uma vez que toda inferência, explícita ou implícita, decorre 

de alguma teoria que a sustenta. Foi feita também uma critica mais geral sobre o conhecimento científico, 

destacando-se o papel dos interesses e da subjetividade, cujo conteúdo vai defmir a parte não-científica 

presente em qualquer teoria e, por conseqüência, presente também em qualquer método. As implicações 

ligadas à necessidade de recortes por si já seriam suficientes para se questionar qualquer pretensão de 

pura objetividade que possa ter o investigador. Resta ainda se discutir com mais detalhes as implicações 

dos conceitos de verdade decorrentes do racionalismo e do empirismo, graças aos quais a explicação tec

nológica se colocará como um "discurso neutro", ou ainda, graças ao pragmatismo, como a "melhor pos

sível". A refutação da possibilidade desse "discurso neutro" e a discussão das suas implicações na exclu

são do sofrimento será objeto dos próximos sub-itens. 

a) Racionalismo, empirismo e pragmatismo e a condição de verdade e erro 

Como já pôde ser deduzido ao longo dessa discussão, o pressuposto da ordem é um aspecto de con

vergência entre as várias teorias e métodos. Não surpreende, portanto, a admissão da verdade traduzida 

por coerência, como prevê o racionalismo, nem a condição da verdade como correspondência, própria do 

empirismo. Tais conjecturas não atendem a condição prevista pela complexidade ou incerteza, exigindo 

um tipo de verdade circunstancial, mais própria do pragmatismo. 

As imposições deterministas para a causalidade, compartilhada por algumas teorias e pela maioria dos 

métodos, decorre em grande parte do conceito clássico de verdade. O pensamento grego tinha um con

ceito muito rígido de verdade. Nesse, só havia espaço para o verdadeiro ou falso, existente ou inexistente, 

mundo natural ou das idéias. Com isso, não se podia conceber urna operacionalidade para o provável. A 

atual concepção de probabilidade, ou de rnatematicidade do risco, exigiria, assim, um novo exame dessa 

condição absoluta da verdade. m Contudo, essas possibilidades de se tratar o mundo real como um mundo 

ideal, através do ato de algebrizá-lo, não enfraqueceu a condição da verdade. Pelo contrário, as concep

ções de risco passaram a dar aquilo que deveriam privar, ou seja, a certeza no espaço empírico. Mantida a 

forma absoluta de se conceber a verdade, tudo aquilo que não confere é erro. 

214 Apud MATOS 1995 (306]. 
215 BERNSTEIN op.cit.p. 17. 
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Uma outra alternativa é se tratar a verdade como um "campo de coerência". O fato de se admirar uma 

fotografia como "prova de verdade" demonstra que um "campo de coerência" pode resultar em algo mais 

verdadeiro que a realidade apresentada (papel e sais de prata). Dessa forma, aquilo que se apresenta ver

dadeiro, é verdadeiro por se apresentar conforme uma "articulação coerente com um modelo pré

concebido". Portanto, verdade passa a ser concebida como o belo (aquilo que está harmoniosamente arti

culado), enquanto o erro é uma possibilidade de inovação. A aceitação dessa condição de "verdade local", 

faz supor que a ênfase da investigação deveria se colocar com menos urgência em se depurar e se dissol

ver o acontecimento, permitindo antes de tudo, que se extraia o poder criativo que pode nele estar conti

do. Dessa forma, a realidade poderia ser desvelada, ao invés do procedimento corrente de revelação de 

"causas" .218 

Como o erro é essencialmente individual, a forma como se concebe a verdade determina inclusão ou ex

clusão de uma experiência. Quando se aceita a condição de uma "verdade local", o ATé um aconteci

mento que abre espaços de conhecimento. O "erro" é tomado como um "resultado" de uma pesquisa, vol

tada para a fronteira do possível, nos limites do caos e da realidade ordenada. 219 A configuração negativa 

que a experiência do erro assume no AT, decorre da recusa em se conceder tal experiência ao sujeito que 

trabalha. Para tanto, contribui tanto a exclusão do reconhecimento do novo. que emerge do acontecimen

to, como a condição da verdade como uma condição absoluta. No primeiro caso, a operação se dá graças 

à revelação das "causas". No segundo, o processo viabiliza-se graças ao "discurso da neutralidade" arro

gado nesta revelação. 

b) A promoção do discurso da "neutralidade" como forma de "verdade" 

"É evidente que a engenharia tem que encontrar uma causa convincente, isso faz 

parte da nossa profissão. Porque senão, esse acidente será um 'arranhão' para 

nossa classe. " 220 

Esse propósito de dar certeza ao incerto no mundo empírico, como acima mencionado, é encargo de 

um "sistema de peritos", cujo crédito, permanentemente renovado pela sociedade moderna, é dado pelo 

não questionamento dos discursos tecnológicos.221 O prestígio das profissões atuais, como médicos, en

genheiros e advogados, decorre menos das exigências de habilidade em si (como no artesão) e muito mais 

dos campos de incerteza em cada uma delas opera.222 

218 Os conceitos de "verdade como belo" e a análise genérica das possibilidades da "verdade local" são de MOLES 
1990 [322] p.200. 

219 Essa concepção de "pesquisa de fronteira" decorre da interpretação de G. Mead, conf. revisão de L YNG 1990 
[287]. 

220 Declaração de um engenheiro perito em um centro de pesquisa de renome. indicado para uma comissão investi
gadora das "causas" da queda de um edificio de 17 andares em S. José do Rio Preto. SP, em 1997. Apud: Jornal 
do Engenheiro (Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo) 1997 [437] (grifo nosso). 

221 Ver GIDDENS 1990 [192]. 
222 A tomada de decisão pode representar grandes prejuízos e o prestígio decorre dessa condição de certeza que a 

natureza da profissão pode oferecer nesses casos. Ver análise do significado de habilidade conforme diferentes 
perspectivas em ATIEWELL 1990 [29]. 
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Operando sob um estado intrinsecamente contraditório (dar certeza ao incerto), a condição do "sistema 

perito" promove outras contradições, graças ao consenso de verdade absoluta que se quer manter. Em 

decorrência de interesses recíprocos, essas contradições são mantidas inquestionadas sob argumentação 

da "neutralidade", como se o "sistema perito" fosse algo externo ao poder que o mantém. Exemplo parti

cular nesse sentido é fato de se atribuir a investigação de A T ao departamento de segurança ou de admi

nistração, 223 como se as normas de segurança e as imposições administrativas não pudessem contribuir 

para aquele acontecimento. 224 Como são esses mesmos aqueles setores que definem "o que é e o que não 

é risco", eles defmem também quem são os responsáveis pelos eventos de risco. 225 Produzindo esse dis

curso normativo a respeito de riscos, "causas" e responsabilidades, os AT vão sendo integrados dentro de 

quadros perceptivos, conforme as seleções e as formas de apreensão de fatos que esse grupo estabelece. 226 

Com isso, o modo dominante de percepção vai sempre sendo restabelecido, configurando-se quadros de 

certeza, mesmo quando o próprio acontecimento (o AT) havia acabado de demonstrar justamente o con

trário. Destarte, toma-se possível afastar do campo do conhecimento aquilo que a administração nega 

existir por ameaçar a viabilidade da rigidez do seu modelo: a possibilidade da contingência.221 

A promoção dessa "autoridade técnica", obrigando engenheiros, administradores e especialistas a tratarem 

"racionalmente" os perigos, ou a darem uma conotação de "certeza" aos riscos, acaba gerando também 

uma "ideologia defensiva" nesse grupo, onde o erro humano é tratado como inadmissível. 228 Como tanto 

a ciência como a técnica dependem de "tentativa e erro", negar a positividade dos erros é contraditório. 

Logo, a forma de se superar esta contradição e de se reforçar a validade do "discurso neutro" é excluir 

qualquer possibilidade de se tratar os envolvidos no acontecimento como sujeitos competentes. Com isso, 

nega-se às normas o seu caráter intrínseco de ''fUndamentação ao bom senso para desrespeitá-las"229
, em 

atenção ao contingente. 

Como os sujeitos "incompetentes" são sempre os "outros", o "discurso da neutralidade" classifica tudo 

aquilo que é encontrado, mas que não confere com o seu próprio olhar, como "erros" ou "deturpações" 

das suas técnicas. 230 Prevalecendo um único olhar, o "olhar da verdade", chega-se a propor "investigações 

independentes"231
, como se os roteiros (checklist) utilizados tivessem sido confeccionados por alguém. 

cujo corpo e o espírito não carecessem de necessidades. 

Nenhum ambiente pode ser avaliado sem algum critério. Esse critério, ou "juízo pré-concebido", fica 

explícito pelo gênero de abordagem do investigador, que pode ser urna abordagem "técnica", ''facilitado

ra" ou "provocativa". 232 Tanto a abordagem "técnica" como a ''facilitadora" estariam sem potencial trans-

:~3 Conf. MOLLERHOJ & ROBERT. 1989 [324]. 
~24 Ver critica nesse sentido em KLETZ 1993 [245]. 
125 DUCLOS 1987 [148], apud. FREITAS 1996 [187]. 
226 lbid. 
:

2
" PERROW 1967 [386], apud. WIESNER 1993 [496], discute a natureza da formas administrativas e as possibili

dades de operação sob contingências. Negando-se a possibilidade das contingências, faltam "regras" para dar 
conta do mundo real, ou seja, é o trabalho prescrito em distinção ao trabalho executado. Ver por exemplo, WI
ESNER op.cit.p.l67. 

228Conf. DUCLOS 1989 [149]. Cabe ainda notar que, só com a exclusão do erro humano é que a certeza pode fazer 
algum sentido, pois deliberadamente se confunde a realidade com a sua configuração idealizada. 

229 As questões administrativas relativas à competência e às normas são tratadas por MOTTA & CAMPOS NETTO 
1994 [339]. Nesse aspecto, HALE 1995 [211] discute as implicações para a segurança do trabalho, ressaltando a 
necessidade de se estabelecer "relações entre adultos". Com esse quadro assim configurado, não surpreende a 
dedução de WILSON 1991 [495], ao classificar como "cínicos" os "programas particip1tivos" na melhoria de 
condições de trabalho. 

230 Ver, como exemplo nesse sentido, a argumentação de BINDER e col., op.cit.p.12 e 14 p1ra casos de uso e aplica
ção das técnicas prescritas na "Árvore de Causas" (ADC). 

231 Ver por exemplo, ROUHIAlNEN 1992 [420]. 
232 KNlGHT & CAMPBELL 1980 [248]. 
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formador, impossibilitadas pela necessidade inerente de dar suporte ao sistema que às mantém. A aborda

gem "provocativa", pelo contrário, não se subordina aos critérios dados, gera diferentes valores e pers

pectivas, propõe mudanças radicais e trafega entre o legítimo e o inaceitável, mas também cria um avalia

dor sem "mercado" 233 

O "discurso da neutralidade" não se presta apenas ao poder, "harmonizando" os conflitos possíveis234
, ele 

é o próprio poder, ao impor a sua "verdade" em detrimento de qualquer outra e ao reduzir o acidentado 

naquilo que ele é: um "desviante". Mas como todo exercício de poder, o "poder competente" encontra 

resistência, e o amparo dessa resistência são as contradições do discurso e da prática desse poder. 

c) As contradições básicas do "discurso da neutralidade" 

"No real não falta nada. " 235 

O uso do "discurso da neutralidade" pelo "poder competente" tomou-se tão natural que mesmo as 

contradições mais manifestas passam desapercebidas. Por exemplo, entre os que advogam a proposta 

metodológica da "Árvore de Causas" ADC , há um discurso recorrente de preconizações relativas à "li

mitação aos fatos", à "ausência de interpretações" e à "não emissão de juízos de valor"?36 Ao mesmo 

tempo, esses mesmos proponentes reconhecem como "vantagem" o fato de que, com o uso do método: 

" ... torna-se difictl a atribuição de culpa ao trabalhador pelo acidente que o vitimou." 237 

Ou ainda, nesse mesmo sentido: 

" ... vários fatores inseridos de forma articulada e lógica ... permite demonstrar com facilidade a natureza 

pluricausal ... dificultando culpar o acidentado. "238 

Nos termos colocados, confundindo ou não "causa" com "culpa", os defensores não se dão conta que, 

pelos seus pressupostos explícitos, não se pode dificultar ou facilitar coisa alguma. Mais ainda, pressupor 

que a "vítima não é culpada do A T", expressa tanto juízo de valor quanto o pressuposto em contrário. 

Com a "naturalidade" desse discurso, como é próprio do discurso tecnológico em geral, poucos se dão 

conta que a própria necessidade de investigação do A T já expressa um juízo de valor. E não poderia ser 

233 lbid A abordagem técnica é aquela decorrente de um serviço prestado a um contratante com poder de decisão. A 
abordagemfaci/itadora é aquela voltada à negociação de objetivos e critérios dentro das relações sociais de po
der. 

234 Ver, por exemplo, os propósitos de "minimização de discordâncias" na prática da "Árvore de Causas" (ADC) em 
BINDER e col., op.cit.p.96. 

235 Concepção de Lacan, referindo-se às implicações do universo simbólico nas percepções de "falta" ou "excesso" 
nas coisas do mundo. Apud: ZIZEK 1989 [505] p.l7. 

236 Ver em BINDER e col., op.cit.p.93, 96 e 113; ALMEIDA & BINDER, op.cit. e MONTEAU 1989 op.cit. 
237 ALMEIDA & BINDER, op.cit.p.68. 
238 lbid 



6-lieber98 183 

diferente, pois expressar juízos de valor decorre da própria condição humana, já que no real não falta nada 

(Lacan). 

O "discurso da neutralidade", ao contar com a limitação aos "fatos" ou à "articulação lógica", cujas im

possibilidades já foram discutidas, sente-se tão seguro que não percebe que tais argumentos são os mes

mos que mantém as posições conservadoras que se pretende refutar. A arbitrariedade de se impor as me

didas de controle no homem (ato inseguro) não são menos lógicas, ou menos restritas aos fatos. 239 Com

partilhando dessa mesma racionalidade, "árvores" fantásticas são construídas como forma de expressão de 

verdade, como se a riqueza de detalhes reduzisse a suas possibilidades de fantasia, ou ainda, como se a 

mera interrogação inferencial, como se propõem algumas240
, cumprisse esse propósito. Ignora-se que 

idéias verdadeiras podem demonstrar-se disfuncionais, assim como idéias falsas podem demonstrar-se 

funcionais 241 

Contraditoriamente, o mesmo pesquisador que alega não contar com "juízos de valor pré-formulados", 

não admitiria que a sua busca por "fatos" tenha sido feita de maneira aleatória. Ora, é o "juízo de valor" 

que vai estabelecer as pertinências e os critérios de recortes. Se o AT, como todo acontecimento do pas

sado, depende de vestígios e testemunhos para o seu resgate242
, quem dá sentido às falas dos discursos, 

por exemplo? Quem dá sentido ao não dito, aos silêncios, aos suspiros e às interjeições? Embora toda as 

palavras imponham significados, o seu conjunto mostra múltiplas possibilidades interpretativas. E, além 

disso, sob quais sustentações pode-se transpor espaços discursivos tão distintos? As diferentes formas de 

se representar um acidente configuram diferentes formas de se ligar os elementos. Enquanto a realidade 

fisica corresponde a um sistema tridimensional, as frases escritas ou pronunciadas revelam relações tem

porais entre signos acústicos. 243 

Não se pode, portanto, inferir coisa alguma sem a passagem pela razão reflexiva, guiada por um processo 

heurístico subjacente. E esse processo heurístico mostra que, longe de se decidir sem a pré-formulação de 

juízos, o que ocorre é exatamente o inverso. São os parâmetros da cultura e do contexto que estabelecem 

rotas onde a "lógica" poderá ser aplicada244
, pois quem tem "visões" num sanatório é "louco", mas quem 

tem "visões" numa igreja é "santo" _245 

Não é sem razão a "causa" que o investigador encontra, como se demonstrou em alguns casos de cam

po. 246 Ao formular as suas perguntas, seguindo ou não um roteiro pré-estabelecido, ele pode ir configu

rando um contexto para uma dada causalidade. As questões relativas à observação de normas, uso de 

equipamentos de proteção e outras questões regulamentares vão, inevitavelmente, configurar o contexto 

de culpa da vítima, por exemplo. Pelas mesmas razões, se tais questões não forem abordadas, o resultado 

pode ser a configuração da culpa de um outro qualquer. Tal processo, induzido ou não por roteiros 

139 Ver. por exemplo, a argumentação de cunho pragmático em RAMIREZ-CAV ASSA 1986 [407] p.l88. 
14° Como na metodologia ME&-STEP, cujos princípios obriga o investigador a questionar se o conjunto relaciona! 

proposto pode produzir o mesmo resultado em qualquer circunstância. 
241 EAGLETON 1991 [152] p.59. 
24

: Ver GRANGER 1993 [202] p.87. 
243 Esta questão foi discutida nesses termos por Wittgenstein, conf. MARQUES 1997 [296]. 
244 Ver demonstração nesse sentido através de estudo empírico entre nós por DELA COLETA 1980 [ 135]. 
245 Conf. BUCKLEY op.cit.p.238-45, a condição "aberrante" é relativa à inserção do sujeito num "sistema", voltado 

não só à configuração. mas também ao reforço da "aberração" enquanto uma condição a ser destacada. 
246 Ver. em particular. a narrativa 15, p.B23 nos anexos. Também é exemplar o caso descrito na narrativa 18, p.B27. 
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(cheklist), decorre da necessidade de procedimentos heurísticos que, aparentemente, são compartilhados 

por diferentes gêneros de investigação. 247 

Os procedimentos heurísticos utilizados pelos investigadores nos seus procedimentos de descoberta vem 

sendo objeto de estudos empíricos recentes, destacando-se entre os achados a necessidade de ancora

menta e o conservantismo. 2
.u Como o processo é basicamente indutivo, o investigador sempre busca an

coramento em alguma situação anterior familiar. É por essa razão, por exemplo, que as causas que os 

gerentes estabelecem são tão distintas daquelas estabelecidas pelas vítimas, pois as mesmas são capazes 

de construir contextos completamente diferentes?49 Por decorrência do conservantismo, todo o investiga

dor dá sempre maior atenção aos aspectos negativos, buscando confirmá-los e não rejeitá-los. Considerar 

algo negativo é inteiramente arbitrário e, assim, as conclusões podem ser muito diversas, dependendo do 

modelo que se assume. Um auditor, por exemplo, acha normalmente que se um sistema tem baixo nível 

de controle, ele deve também estar associado a grandes riscos. 250 Além disso, o senso de responsabilidade 

implica em minimização de perdas. As divergências na causalidade de AT por diferentes investigadores 

estão ligadas às diferentes perdas que cada um se propõe a minimizar, como demonstrou muito bem um 

dos casos analisados2.~ 1 . 

Em suma, atribuir às "deturpações" o fato de algum investigador, usando um dado método, encontrar uma 

causa absolutamente diferente da "esperada", como alegam os proponentes da Árvore de Causas 

(ADC)252
, é próprio desse "discurso da neutralidade". Sua insistência em negar a legitimidade a qualquer 

outra perspectiva demonstra o seu propósito em se manter contraditório, sustentando a perspectiva domi

nante e, ao mesmo tempo, sendo sustentado por ela. 

d) O "discurso da neutralidade" promovendo a exclusão da condição democrática 

'~4 objetividade abriu a porta para todas as formas concebíveis de 

barbarismo." 253 

O "discurso da neutralidade", calcado no pressuposto da ciência como um conhecimento totalmente 

objetivo e livre de valores, presta-se ao propósito de excluir da esfera do entendimento qualquer possibi-

"
4

: Os achados da revisão de HEIMER 1988 [222], pua a heurística na estimativa de riscos ambientais, são conver
gentes em vários aspectos com os achados de SMITH & KIDA 1991 [449] pua a heurística entre auditores con
tábeis. 

248 Tal é demonstrado tanto pelos achados de HEIMER op.cit. como de SMITH & KIDA op.cit. 
249 Estudo de ACHAR 1989 (5] mostra, como seria esperado, que a inferência causal é conduzida pelas informações 

que o sujeito dispõe. Os trabalhadores acidentados referem-se sempre aos fatores contingentes como causa quan
do explicam o próprio AT, mas atribuem mais à "causa humana" quando se referem aos AT genericamente. O 
fato de terem sido previamente investigados por metodologias como ADC, faz com que suas explicações sigam 
aquele padrão de inferência. 

250 SMITH & KIDA op.cit. 
251 Ver narrativa 1 L pg.l9 nos anexos. 
252 Ver por exemplo, BINDER e col., op.cit.p.l4. 
253 Mueller-Hill. Afurderous Science, Conf. BAUMAN 1991 [42] p.49. 
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lidade de conflito. 254 Tal como concebe o enfoque sociotécnico, a sociedade não pode funcionar sob inte

resses divergentes. Qualquer posição em contrário é "subjetiva", constituindo um problema de "percep

ção". A rejeição desta ou daquela medida ou proposição científica decorre sempre da "má-informação". 

Contudo, ninguém pode ocupar posição nula, sempre se tem que tomar alguma posição (Althusser). O 

acordo e a harmonia não refletem a exclusão da subjetividade, mas sim uma subjetividade compartilhada. 

Logo, a objetividade requer necessariamente o conflito, e não a sua eliminação. 255 

No ideal democrático, o que se concebe não é o consenso absoluto em tomo do que possa ser o "verdadei

ro" ou o "melhor", numa ilusão de racionalidade política. Mas sim uma "razão de dissenso", que pressu

põe alternativas e diferentes possibilidades de escolha. É por isso que a democracia tem sido concebida 

como uma "cultura aberta a conflitos geradores de diferença que devem aprender a conviver entre si". 256 

A democracia é um "espaço aberto às subjetividades" onde a "razão técnico-instrumental deve ser do

mesticada para não devorar a memória e a identidade". 257 

Em compensação, no ideal totalítário258
, o objetivo é a guerra implacável contra toda diversidade e plura

lismo. Para tanto, se concebe uma visão coerente e lógica, através da promoção de discursos do tipo: 

" ... 'eles' não são apenas diferentes, mas também inferiores a 'nós' ... " 259 

No totalitarismo, como bem mostrou o fascismo nas suas diferentes formas, a promoção da lealdade, 

sacrifício e obediência são imposições necessárias para se excluir toda a possibilidade de individualismo. 

Todos os valores cultivados pelos sujeitos devem estar acima dos seus direitos à liberdade e à reflexão. A 

ação conforme a racionalidade absoluta é sempre incontestável, pois tem como produto a objetividade, 

"neutra" e "imparcial". Nela, qualquer atrocidade se justifica, desde a castração dos doentes mentais até o 

extermínio puro e simples das populações "parasitas". Em todas as relações da vida o concebido só pode 

ser calcado por "um único interesse", "um único olhar".260 Para tanto, todo conflito deve ser rejeitado e a 

sociedade deve se articular como um ser vivo. 261 A proposta fascista, que se intítulava como a "3" via 

política", foi calcada na rejeição tanto dos "conflitos de mercado" do liberalismo, como dos "conflitos de 

classe" do socialismo. 

O "discurso da neutralidade" presta-se ao totalitarismo. Limitar-se ao "dado" é fechar os olhos à iniquida

de e às relações injustas. Colocar um olhar ou um método como superior aos outros olhares possíveis, sob 

254 Ver análise de GUY 1979 [205) discutindo essa questão da ciência para os riscos ambientais. STERN 1991 [458] 
discute. também para os riscos ambientais, a natureza política das decisões e a importância da promoção de con
flito. 

255 Conf. EVANGELISTA 1990 [157]. Nesse sentido, é ilustrativa a reflexão de AOORNO 1951a [9) p.60 ao colo
car que "O que se chama de 'objetivo' é o lado não controverso das coisas, seu clichê aceito inquestionadamen
te, a fachada composta de dados classificados, em suma: o que é subjetivo; e o que as pessoas chamam de 'sub
jetivo' é o que rompe tudo isso, o que entra na experiência específica de uma coisa, dispensa os juízos convenci
onados sobre isso, colocando a relação com o objeto em lugar da resolução majoritária daqueles que sequer o 
contemplam, quanto menos o pensam, em suma: o que é objetivo." 

256 TOURAINE 1994 [ 4 72]. 
257 Ibid Conf. BAUMAN. op.cit.p.46-52, a única forma de se evitar a institucionalização da barbárie é o "pluralismo 

da autoridade". Como demostrou o experimento de Milgram, só nessa condição os sujeitos compelidos à torturar 
algum outro, por exemplo, são capazes de questionar os seus próprios atos. 

258 A exposição a seguir tem por base WILFORD 1984 [492]. 
259 WILFORD op.cit.p.185. 
260 Estas foram as típicas expressões do nacional-socialismo alemão, conf. WILFORD op.cit.p. 200. A relação entre 

racionalidade, ordem, "neutralidade" moral e política e a prática da ciência na promoção do genocídio foi objeto 
de análise de BAUMAN op.cit.p.39-46. 

261 A metáfora do modelo orgânico foi a referência fundamental no fascismo, conf. WILFORD op.cit. 
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argumento "de ser o mais lógico", é promover o "uno" em detrimento do "múltiplo", é a rejeição dos di

reitos à diferença e à liberdade. 

e ) O processo de exclusão do novo e da condição trágica 

'~4 sabedoria mundana ensina que é melhor para a reputação falhar convencional

mente do que ter sucesso anti convencionalmente." 

J. M. Keynes, 1936 262 

As teorias e métodos na investigação da causalidade estão presas à urna razão explicativa, obrigando-se a 

reduzir todo o "novo" a um antigo (as causas). Nada conduz o investigador a se admirar com o quanto o 

familiar (o AT) é capaz de se revelar como absolutamente novo nas suas diferentes manifestações. Todo o 

detalhamento e todo o uso de regras lógicas estão voltados para esconder, ao invés de ressaltar, aquela 

singularidade paradoxal. Todo o rigor está voltado à repetição, às violações do previsto, à severidade da 

disciplina, numa apologia da ordem pela ordem, onde método e objeto se confundem. Os métodos não 

interrogam teorias. A formulação de hipóteses ou sistemáticas de comprovação e refutação são procedi

mentos inferenciais ignorados. Os resultados pressupõem-se como absolutos, inquestionáveis em qual

quer instância, seja no tempo ou no espaço, pois contém ordem, harmonia, repetição e perfeição. Para o 

ideal da administração, a causalidade do A T deveria ser obtida como um produto de urna linha de monta

gem fordista: distintas, mas ao mesmo tempo absolutamente iguais, um produto intercambiável para qual

quer estatística. É o ideal do procedimento "neutro" para a produção de um produto puro, "pasteurizado". 

É tal qual se obter um tijolo do barro bruto. E assim, tal qual o ceramista, o investigador de A T se vê con

vertido num "obreiro", tão distante da interrogação científica quanto o ceramista amassando o seu barro. 

A fôrma já está dada, do mundo real interessa apenas os seus aspectos que promovem a sujeição. 

Não surpreende, portanto, que as investigações de causalidade de AT facilmente sejam interpretadas 

como investigações axiológicas, voltadas à verificação de prescrições legais, normas e regulamentos, 

mesmo por aqueles que, contraditoriamente, advogam a "exclusão de juízos de valor". Nesse espaço "téc

nico", reprodutor, passa desapercebido que urna investigação científica se presta não para verificar a lei, 

as normas ou o "estado da arte", mas sim para refotá-las, graças às contradições que o acontecimento 

apresenta.263 Para tanto, esse novo tem que emergir, tem que se fazer presente e colocar-se como proble

ma. Mas se a ciência se presta a esse fim, ao trabalhar com o desconhecido, essa mesma ciência não pode 

dar as razões necessárias para fazê-lo. 

Toda a descoberta e toda ação criadora encontra uma razão que transcende aquilo que se descobre ou que 

se cria, porque o homem não é uma máquina cibernética, preso ao que é dado. A pretensão da "neutrali-

262 Apud: BERNSTEIN op.cit.p.287. 
263Enquanto um perito pode oferecer certezas das suas constatações em relação ao dado, o cientista promove incer

tezas ao converter os dados em problemas. Confundir esses duas condições é cair no círculo denunciado por 
FOUCAUL T 1978 [184], onde o técnico sustenta o jurídico e vice-versa. 
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dade" e da "objetividade absoluta", em desprezo pelas mediações subjetivas, que assumem um sujeito 

separado de si mesmo, corresponde à "supressão da consciência", ou à uma "má consciência velada", que 

dá no mesmo. Tal como se quer o trabalhador alienado dos fins e do sentido do seu trabalho, tal se com

porta o investigador, incapaz de deixar de dar sentido ao sem sentido, assumindo regras, leis, normas e 

regulamentos como irredutíveis, cujas finalidades não estão além delas mesmas. 

A busca do conhecimento depende de um propósito e o questionamento da efetividade dessa busca decor

re da plena consciência desse propósito. Nenhuma descoberta pode justificar-se na própria descoberta. 

Nenhum conhecimento pode ter como fim exclusivo o mero propósito da dominação da natureza pelo 

homem, cujo resultado, invariavelmente, converte-se na dominação do homem pelo homem. Se a condi

ção humana é uma condição contraditória na natureza, cabe ao conhecimento a promoção da sua consci

ência. E se há algo indubitável que o AT manifesta à consciência, esse algo é o sofrimento decorrente 

daquela contradição. Logo: 

Ninguém pode ser neutro em relação ao sofrimento. 

A exclusão do novo decorre da negação desse sofrimento, que já é, por si mesmo, um novo que emerge. 

Os procedimentos da investigação, recusando a pluralidade das perspectivas, excluindo tudo aquilo que 

não se deixa reduzir, promovem a fantasia da harmonia e obstruem a legitimação do desejável que aquele 

sofrimento impõe. Nesse aspecto, tais procedimentos em nada diferem de tantos outros promovidos nos 

diferentes segmentos das atividades sociais, a todos cabendo a mesma dedução critica: 

'j4 tarefa principal do [investigador] numa democracia seria ampliar o entendimento coletivo 

do possível ... A [investigação], ao contrário, colabora para desmoralizar qualquer visão de 

ampliação possível e para reafirmar os limites do existente. " 264 

Não é verificando "regras", "desvios", ou "variações" que a investigação de AT poderá promover a ampli

ação do entendimento. São as novas teorias que podem promover novas perspectivas. E se na atualidade 

essas descobertas do novo tem se mostrado tão raras265
, é porque as teorias continuam a ser formuladas 

sob os mesmos pressupostos metateóricos, onde o trabalho nada mais é do que reflexo de um mundo har

mônico, sem contradições e sem contingências, mas repleto de "verdade". 

Se a supressão do novo é o resultado dessa pobreza metateórica, a razão da sua insistência é bem outra. 

Quando na investigação de ATa vitima "tem um acidente", ao invés de "ser o acidente", suprime-se a sua 

condição trágica. Foi a vitima, e nenhum outro sujeito, aquele constrangido a submeter-se àquele acaso. 

Ter sido colocada no lugar certo e hora errada, ou vice-versa, guiar suas ações pressupondo uma conse

qüência quando surge outra, contar ou não contar com uma dada contingência e, ao fim, sofrer, constitui 

uma tragédia. 

Negar essa condição trágica, reduzindo o novo ao já sabido, se presta apenas como justificativa da igno

rância. Uma ignorância que se expressa pela pobreza teórica e imaginativa, incapaz de configurar o mun

do sem promover demonstrações empíricas do tipo tentativa e erro nos corpos sem alternativas. 

264A frase, de R. Mangabeira-Unguer, refere-se ao "jornalismo" e à "imprensa brasileira", termos estes substituídos 
nos colchetes. Apud: FUSER 1997 [ 190]. 

265Ver BURGOYNE 1993 [79], cujos achados mostram que a investigação de AT não se limita apenas à elucidação 
de circunstâncias. mas também é capaz de promover os novos conhecimentos que se expõem. 
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1.4.8 Considerações finais: Cotidiano e excepcionalidade 

Em última análise, todo o estudo de causalidade tem por propósito viabilizar a condição humana no 

mundo. Mas na causalidade do AT, mais parece que todos os estudos, teorias e técnicas de investigação 

se voltam mais para viabilizar uma dada condição de trabalho no mundo dos homens. do que uma condi

ção humana no mundo do trabalho. A condição sintética ou artificial, resultante das concepções do espi

rito humano, capaz de materializar-se em oposição a natureza como um todo, acaba impondo-se à própria 

natureza de quem a concebe. Tal como os "instintos" que devem ser controlados (ou, recalcados) pela 

"ação racional", devem outros tantos "instintos" submeterem-se à "racionalidade" do trabalho organizado, 

como quer o discurso de promoção de disciplina? Pode a condição humana, cuja racionalidade não é de 

forma alguma absoluta, viabilizar-se nessa condição sintética, concebida por alguém, tão incapaz quanto 

de alcançar a mesma racionalidade absoluta? Essas questões não são problemas técnicos ou científicos, 

mas sim de uma natureza que ultrapassa a técnica e a ciência, ou tudo aquilo que até aqui foi abordado, 

pois são problemas de natureza ética. 

Mas à parte da questão mais fundamental, ligada às noções de liberdade, dignidade e justiça, qual o po

tencial de configuração da causalidade que a perspectiva tecnológica tem oferecido? Na insistência da 

"tecnização" dos problemas humanos, a perspectiva tecnológica para a concepção da causa tem sido in

capaz de superar a si mesma. Como foi analisado aqui, a riqueza de proposições não tem correspondido 

necessariamente à uma riqueza de olhares ou de possibilidades de transformação. Muito pelo contrário, 

são proposições cuja a efetividade só pode ser questionada.266 A questão é por quê? Por que a perspectiva 

tecnológica, tão proficua na criação de mundos sintéticos, na dominação da natureza, na concretização de 

sonhos, tem sido também tão pobre nessa esfera da relação do homem com o outro, ou dele consigo 

mesmo, que é o predominio das relações do trabalho?267 Entre as muitas respostas possíveis, será discuti

da uma delas com base nas reflexões de Crespi: 268 a importância do cotidiano e da excepcionalidade . 

266 A efetividade decorrente da aplicação das diferentes proposições da perspectiva tecnológica e, portanto, dessa 
como um todo pode ser questionada por diferentes ângulos. Por exemplo, é bem verdade que as estatísticas mos
tram a redução da mortalidade em geral por causas ligadas ao trabalho quando se toma o número de trabalhado
res como um todo, mas tal relação não se mantém dessa forma quando se toma diferentes padrões de produção 
como referência. CRA WFORD 1977 [ 121] coloca em questão a efetividade da propostas de "mudanças de com
portamento de risco" (disciplina) sem outras mudanças quando a sociedade organizada na concepção de mercado 
encoraja o risco. 

267 O papel do trabalho enquanto relação nesses termos foi concebido por Hegel. Ver análise em JARCZVK 1984 
[239]. 

268 CRESPI 1983 [122]. 
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a) Cotidiano e excepcionalidade 

"Se é que existe um destino, eu me sinto grato por não ter que morrer como mais um 

geólogo. É estranho que os humanos chamem de morte natural a morte por velhice. 

Nunca vi, no meio natural, um animal morrer velho. ( . .) Aforte por velhice que nós 

humanos praticamos deveria chamar-se morte artificial." 

Geólogo paulista. 37 anos, "alpinista profissional" 269 

A investigação de causalidade do A T em si, no seu destaque e nas suas prescrições diretas (metodolo

gias) e indiretas (pelas teorias), constitui um acontecimento exemplar da valoração da excepcionalidade 

em detrimento do cotidiano da vida humana. Para Crespi, há uma tendência geral de se desprezar o coti

diano. Ignora-se a sua dimensão autêntica graças à sua redução ao banal. 270 E a sistemática recusa ao ba

nal constitui uma recusa ao pensar, porque "pensar é cativar o fato banal, ordinário, trivial que se esten

de diante de nós."271 A compreensão exige o admirar-se diante do fato banal e não apenas diante do ex

cepcional ou do inusitado. 

O cotidiano é colocado sempre sob a perspectiva negativa da rotina, sem se levar em conta que a rotina é 

a forma atenuada da existência. Mas o cotidiano abriga também experiências radicais do presente, como: 

"o caráter contraditório da existência ou a natureza insustentável de algumas situações"272 

Todavia, o presente é sistematicamente refutado em prol do passado e do futuro, devido a uma interpreta

ção unilateral e ideológica do tempo histórico. A tradição cultural do ocidente promove uma perspectiva 

mitica de uma "origem sem pecado" e de uma "utopia da solução definitiva dos males da existência". O 

presente não comporta uma dimensão por si mesmo, mas fica sempre preso à idéia de conciliação do ho

mem com o sentido da sua existência, sem libertar-se da adesão à "vontade de poder" ou ao "ciclo do 

eterno retomo". 273 Consequentemente, predomina uma "lógica de espera" onde o fim é a "conciliação 

final", onde o presente é transitório e o sentido é a evolução. 274 

Em alternativa, Crespi propõe uma "lógica de atenção", ancorada no presente e assumindo os riscos da 

sua condição enigmática de presença ou ausência, sem relações do tipo passadofuturo. As soluções são 

parciais e temporais, cuja condição pragmática exclui qualquer promoção totalizante. Mas ao se aderir ao 

cotidiano, não há apenas a refutação da condição mítica, mas se revela sobretudo: 

" ... a capacidade de se expor às indeterminações do eventual ... " 275 

269 Apud HARAZIM & CAROOSO 1997 [217], grifo nosso. 
27° CRESPI op.cit. 
271 GONTIJO 1997 [llO]. Para este. o grande perigo do pensamento não é a banalidade. mas sim a extravagância, 

capaz de revestir o fato de ambições ou ambigüidades artificialmente construídas. Todo pensamento teórico é 
necessariamente urna simplificação em relação ao seguimento da realidade a que se refere. 

2
'

2 CRESPI op.cit. 
273 1bid. 
274 lbid. O construção dessa lógica de espera reflete-se em particular no cotidiano moderno, quando o sujeito que 

trabalha espera o "fim de semana", o "feriado", as "férias" ou a "aposentadoria". 
275 lbid. grifo nosso. 
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O resgate do cotidiano é a priorização da existência, é a lógica que promove a ação orientada para a trans

formação das estruturas.276 

Na alienação do cotidiano vinga o conformismo anônimo, a inautenticidade e a legitimação do sacrificio 

imposto a quem trabalha. Ao se excluir o "risco do cotidiano", como se este estivesse congelado na sua 

estrutura imutável, e ao se excluir a sua possibilidade do novo, ao homem só resta a busca de seus limites 

na excepcionalidade, ou nas aberrações "infra-humanas", pois o cotidiano é a viabilização da nossa exis

tência nada natural e, portanto, a mais "ultra-humana" possível. Assim, despreza-se e condena-se o aci

dentado que assume responsabilidades indevidas para poupar algum colega277
, mas admira-se o "executi

vo" que testa os seus limites abandonando à morte os seus companheiros caídos em expedições aos picos 

do Himalaia. 278 Nessa rejeição ao cotidiano, a morte desejável é o destino das feras, porque morrer de 

velhice não é "natural"279
, como se fosse próprio da condição humana a "morte natural". O desprezo pelo 

cotidiano é a recusa ao pensar, é o conforto da alienação, é a recusa da reflexão sobre a condição contra

ditória do ser humano, é a ignorância sistemática da condição trágica em proveito da concepção dramáti

ca. Tudo passa a se configurar numa luta do bem sobre o mal, das regras sobre a exceção. Rotina e excep

cionalidade se dualizam na compartimentalização temporal e espacial das regras e das exceções. Colocar 

a existência sob risco é legítimo na excepcionalidade de se correr a 300 kmh, mas é falta, se for na even

tualidade da rotina do trabalho, ainda que se corra 1 kmh. 

Há mais de 20 anos atrás, em nosso país, constatou-se na literatura mundial que nas teorias de causalidade 

de AT: 

"(. . .) a intenção do acidente não é considerada, mas, sim, os mecanismos pelos quais o fato, acidente, 

implica a ocorrência da lesão. Em outras palavras, a não-ocorrência de acidentes, a prevenção, só inte

ressa na medida em que este produza lesão no homem." 

Tambellini. 1978 280 

Nada mudou sob esse aspecto no panorama teórico. O espanto de Tambellini não é menos atual ao térmi

no dessa discussão. A questão então é: Como a causalidade do AT, a sua teoria e sua prática de investiga-

276 Ibid 
""7"1 • 
• · Ver narrativa 17, p.B26 nos anexos. 
278 Populariza-se nos tempos atuais os "esportes radicais", transformados agora em "terapias" e "escolas de traba

lho". conf. MEDEIROS & TORRES 1994 [313]. Na predominância da ideologia de mercado, os executivos de 
empresa buscam demonstrar a "capacitação" nas condições extremas de "esportes" perigosos, como alpinismo. 
Relato recente de KRAKAUER 1997 [251] descreve como essa busca pela excepcionalidade, em desprezo ao 
cotidiano. chega ao ápice do individualismo. da brutalização, da banalização da morte e da competição consigo 
próprio na interface do limite. Alpinistas que se declaram "desportistas", não hesitam em abandonar outros expe
dicionários ou seus corpos, alegando que "acima de 8.000 metros, não há lugar para pruridos morais", conf. 
HARAZIM & CARDOSO op.cit. O excepcional presta-se não mais para a expressão do humanismo, mas para a 
sua negação. No excepcional vive-se o limite recusado ao cotidiano. Assim, por um lado, ao cotidiano não cabe 
questionamentos do seu sentido e. por outro, o mesmo cotidiano torna-se o espaço próprio para a prática daquela 
desumanização exemplar da excepcionalidade. Nessa formação de "executivos", exercita-se a exclusão do ques
tionamento do cotidiano, tanto daquele que ele se vê sujeito, como daquele que ele sujeita aos outros. 

279 ver o epígrafe em destaque. Nos "esportes radicais", o júbilo do prazer esconde a miséria do egoísmo. A justifi
cativa do prazer, como a "admiração da natureza", revela a condição mesquinha do prazer imediato e transitório, 
conf. estudo de SIMMEL & WHIMSTER 1991 [445] nos Alpes suíços. Arriscar a sua vida e dos seus compa
nheiros para o prazer fútil fica longe da pretensa ação associada à "força moral" e à "coragem", mas muito pró
ximo do exercício ascético. É assim que, para os que sobrevivem. a morte veio pela imperícia, pela falta de pre
paro e pelo julgamento inadequado dos que morreram. Imersos na fantasia, não se dão conta que construir a cul
pa sobre a vítima passa a ser a única alternativa possível para a continuidade do "esporte", garantindo, com isso, 
a ignorância da dor e a não contestação da própria atitude irresponsável. Conf. OOKA e col. 1990 [146] em es
tudo envolvendo grupos de mergulhadores desportistas com vítimas fatais em passado recente. 

280 TAMBELLINI 1978 [463] p.10l. 
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ção se presta para exclusão do cotidiano ao lidar com a excepcionalidade? De que forma os procedimen

tos heurísticos se compõem e se articulam para manter à distância a contradição, a emergência do novo e 

a dúvida permanente, própria da postura científica? Como se constróem certezas, capazes de excluir o 

acaso da nossa existência em beneficio do determinismo causal? Como se pode operacionalizar a contra

dição de um sujeito que pode estar, ao mesmo tempo, tanto na plenitude da sua vontade, como na plenitu

de do determinismo de um fim? Como é possível que, ao mesmo tempo que o cotidiano é desprezado, 

todo novo possa ser excluído da excepcionalidade no processo de redução ao já sabido? 

Para essas e outras questões as respostas devem ser buscadas em outras fontes. Se, como quis Crespi, a 

excepcionalidade se valoriza pela exclusão do presente graças à condição mítica de urna "lógica de espe

ra", é nessa condição que se deve tentar a verificação. 
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2. PERSPECTIVA NÃO-CIENTÍFICA 

''Aperceber-se de uma dificuldade e espantar-se é reconhecer 

sua própria ignorância e, por isso, amar os mitos é, de certa 

maneira, mostrar-se filósofo, pois os mitos estão repletos do 

espantoso. " 

Metafisica, Aristóteles 

Por causalidade não-científica devem ser entendidas todas as formas de se estabelecer causa na natureza 

por meio de recursos que não empregam métodos científicos, ou seja, aqueles baseados numa sistemática 

de conjectura, formulação de hipótese(s) e verificação. 1 Esse grupo de atribuições de causalidade não pode 

ser meramente definido como causalidade fantástica, decorrente da imaginação ou da fantasia, pois a histó

ria tem mostrado que muitas atribuições causais não-científicas têm, posteriormente, se revelado científi

cas, ou vice-versa? Também não se pode classificar como interpretações meramente míticas, místicas ou 

transcendentais, pois uma causalidade não-científica não se limita apenas a explicar as ocorrências pela 

intervenção divina, ou dos espíritos. Pelo contrário, como será exposto a seguir, os problemas do cotidiano 

(como os do trabalho), quando explicados de forma não-científica, estão preferencialmente ligados às cau

salidades imanentes, naturais (ao invés de sobrenaturais), como as do tipo "causalidades mágicas". Muito 

embora esse gênero de explicação causal esteja associado ao homem na sua condição arcaica ou "selva

gem", não se pode também simplesmente falar de causalidade primitiva, pois o homem atual e moderno a 

emprega constantemente, mesmo sem saber,3 possivelmente em decorrência de uma necessidade muito mai-

1 Essa é uma seqüência clássica na metodologia hipotético-dedutiva e, evidentemente, não cobre todo o campo da 
investigação científica. A simples exigência de verificação implicaria na exclusão automática daquelas hipóteses 
igualmente válidas, mas não passíveis de verificação, como sugere o texto de PHELAN & REYNOLDS 1996 
[391] p.155. Como visto no capítulo anterior, na investigação do passado, como na história, a hipótese de causa
lidade não pode ser verificada em termos absolutos como nas ciências experimentais; no máximo, a verificação 
se aplicaria aos vestígios materiais. A rigor, as características de uma causalidade cientificamente determinada 
seriam além da sua condição absolutamente provisória (ou passível de falsibilidade, como quis Popper), a aplica
ção de um método inscrito num sistema teórico claramente definido por conceitos, teorias e hipóteses. Ocorre que 
este sistema teórico deve partir de um sistema de idéias ou pressupostos (veja parte introdutória), capaz de sus
tentar ou dirigir as conjecturas. Portanto, "sistemática de conjectura, formulação de hipótese(s) e verificação" 
deve ser entendido como expressão simplificada da aplicação articulada de um sistema de pressupostos_ um sis
tema teórico e de um confronto com a realidade. 

2 JAHODA 1977 [236] cita o caso da associação da má formação fetal ao ambiente fisico em que a mãe ficou ex
posta. Bastante clara até o século XIX, essa associação foi rejeitada no inicio do século XX como mera supersti
ção, para ser retomada novamente a partir da segunda metade do mesmo século (p.l6). As propriedades proteto
ras da varíola bovina foram desprezadas pelos médicos contemporâneos como "crendice" (p22), Roentgen foi ri
dicularizado quando anunciou a descoberta dos raio-X (pl4) e, em contrapartida, Wagner-Jauregg ganhou o 
prêmio Nobel por sua descoberta das propriedades terapêuticas da febre na "cura" das doenças mentais (pl64). 

3 Além do comportamento supersticioso, bastante familiar a todos, o homem moderno sujeita-se a manifestações 
implicitamente religiosas. Símbolos de carácter supersticioso (amuletos) vão ser encontrados frequentemente nas 
novas situações de risco e incerteza (como, por exemplo, aqueles pendurados nos espelhos retrovisores dos auto
móveis). Manifestações de carácter religioso são menos evidentes pois ou se apresentam como tradição (dizer 
"saúde" para quem espirra foi uma forma de proteger da perda da alma, conf JAHODA op.cit.), ou nas festas pe
riódicas (aniversário, casamento, ano-novo etc), expressões de "sacralidade" que reapresentam os mitos de reno
vação. conf. ELIADE 1957 [154] p.77 (ver adiante). Outras manifestações são mais sutis como o "culto" ao au
tomóvel, ao sucesso (perfeição primordial) ao "superman" (o herói), ELIADE 1963 [155] p.159. Em épocas de 
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or do que usualmente pressuposto:~ Além disso, os achados de arqueologia e antropologia cultural de

monstram que o homem em condições primitivas não organiza seu mundo fisico e material exclusivamente 

em causalidade não-científica. Ou, seja, de forma inversa, também o "selvagem" ou o "primitivo" vão apli

car uma "protociência" para escolha de seu recursos ou de suas decisões triviais, com garantias calcadas 

também na experiência cotidiana. 5 

A importância atual da causalidade não-científica para a compreensão da atribuição de causalidade aos 

acidentes pode ser estimada ao se considerar a relevância do comportamento supersticioso e religioso em 

relação a esse experiência ligada ao trabalho. 

Estudos sistemáticos do comportamento supersticioso, por exemplo, têm demonstrado que essa forma de 

pensar não se limita aos "pobres e ignorantes".6 Embora amplamente difundido, o comportamento supersti

cioso, entretanto, é mais freqüente quando o homem se defronta com elevada incerteza e condições de peri

go7, nas condições sociais envolvendo mais vicissitudes, desventuras, doenças, acidentes e mortes8
, ou nas 

condições de trabalho onde há pouco controle e previsibilidade, como entre mineiros e aviadores, o que 

propiciaria redução da ansiedade.9 Confirmando essa pressuposição, estudo entre pescadores nos EUA 

mostrou que a observância de rituais de proibição (tabus) estavam diretamente ligados à exposição ao ris

cosw 

À parte da expressão supersticiosa, a causalidade não-científica manifesta-se também na expressão religio

sa. Convém lembrar, antes de mais nada, que, em virtude da posição central que o trabalho se apresenta na 

vida do homem moderno 11
, esse campo toma-se proficuo para a manifestação do sagrado, sobremaneira no 

trabalho perigoso ou de elevados componentes de risco. De maior relevância que a possibilidade de um 

incerto, o trabalho nessas situações, freqüentemente, aproxima o homem da concretude da morte, numa 

condição bem diversa daquela a que se está modemamente habituado. 12 A presença da morte como fato 

crise. como a contemporânea, outras expressões se apresentam de forma mais impositiva como o fetichismo da 
"grife" ou a "sacralidade" da empresa. Esta não apenas deve ser vista como "imortal", conf. THYRY
CHERQUES 1995 [467]. mas também exige "sacrificios" ou a prática da perfeição absoluta ("qualidade total"). 

4 Historiadores contemporâneos percebem à corrida às drogas estupefacientes como um sintoma de fome de espiri
tualidade. Denunciam na mídia que a religião moderna está sendo incapaz de manter o deslumbramento e o 
místério. As igrejas. mantendo um discurso puramente moral, esquivam-se da natureza transcendente, racionali
zando a fé num autêntico movimento ilumínista. O escape para as drogas seria a busca de um êxtase que os ritu
ais religiosos modernos já não proporcionam, conf. ARMSTRONG 1997 [23]. Para o pensar supersticioso, 
JAHODA op.cit.p.l67. propõe que este é urna forma íntima do pensar do homem como um todo e seria vital 
para a preservação da sua integridade psíquica. 

5 É evidente. nesse caso, que a escolha dos meios de subsistência ou de fabricação não se prendem apenas às ra
zões mágicas. muito embora a tradição e a estética possam ser também preponderantes. Há, entretanto, achados 
arqueológicos que mostram nitidamente a construção de causalidade que nada ficaria devendo ao raciocínio mo
derno. BRAUNBECK 1989 [71] cita exemplos nesse sentido. justamente ligados à prevenção de acidentes entre 
os homens "primítivos", como um alfinete de segurança (1.400 a.C.), urna foice com punho protetor (1.000 a.C.) 
e um machado romano com capa de couro recobrindo o fio de corte. 

6 JAHODA op.cit.p.36. 
~ ibid. p.l61. 
8 ibid. p.l08. 
9 ibid. p.153. 
10poo(JGIE e col. 1976 [394] mostram que o ritualismo é positivamente associada ao tempo de permanência no 

mar e negativamente à socialização famíliar, confirmando a hipótese de Malinowski, o qual previa a covariância 
entre o ritual e o risco envolvido numa ocupação perigosa. 

11 Outros têm atribuído mais importância ao consumo, ver nota 3. 
12 A condição da morte tem sido banida do universo íntimo do homem moderno. Alguns atribuem ao crescente 

individualismo contemporâneo que impede a sua significação social. como LAPOUGE 1996 [266]. Outros per
cebem esse banimento como decorrência da "tecnologização" da morte, pois nas condições usuais do individuo, 
sua passagem da vida para morte não se dá mais no convívio afetivo, mas sim no convívio técnico-instrumental 
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radical e concreto tem dado ensejo a manifestações explosivas por parte dos trabalhadores, 13 bem como das 

mais autênticas manifestações de reverência, como a usual cobertura do corpo morto ou a recusa de manter 

a continuidade das atenções mundanas diante dele. São momentos em que o corpo recupera sua condição 

primitiva de "sacralidade" e faz surgir lampejos questionadores quanto a perda de "sacralidade" do próprio 

trabalho. 14 São momentos em que o incerto e o dramático convertem-se em tragédia. E se por um lado o 

curso do drama pode ser objeto de interferências do homem, por outro, à expressão trágica da morte só 

resta a busca de um sentido. o qual não pode ser dado por nenhuma explicação científica. Nessa busca 

para o sentido da morte o homem tenta encontrar também o sentido da vida. Assim, acidentar-se ''por 

vontade de Deus", ao contrário do que pretendem alguns entre nós15
, não é carente de significado, mas sim 

repleto, tanto de sentidos como de significados. Estes, por sua vez, só podem ser percebidos a partir do 

instante em que as explicações passam a ser compreendidas como de fato se apresentam, ou seja, como 

complementares e nunca como essencialmente excludentes. 

Muito embora a condição moderna do homem possa ser rica de explicações causais não-científicas, apre

sentando-se talvez até mesmo como prevalente, ela não é, sem dúvida a dominante. Investigando-se nas 

condições do homem "primitivo", entretanto, onde esse gênero de explicação não só é prevalente como 

também dominante, há possibilidades de confronto das diferenças ou das não-diferenças em cada uma das 

formas de pensar. O propósito, assim, não é um estudo etnográfico das religiões ou das interpretações su

persticiosas, mas sim um "corte arqueológico" no pensamento causal, permitindo evidenciar, pelos frag

mentos antropológicos e etnográficos, como essa necessidade universal da condição humana se expressa , 

se mantém e se transforma. Particularmente, serão de interesse os processos heurísticos16
, ou seja, o ponto 

de partida em toda a formulação de causalidade. Como será visto adiante, ainda que possa haver uma 

grande distância entre o pensar supersticioso e o pensar científico, esse ponto de partida continua sendo a 

opção previa por um sistema de idéias, capaz de sustentar a formulação das conjecturas, tanto numa como 

noutra forma de pensar. 

O primeiro passo será, portanto, distinguir claramente essas diferentes formas de atribuição causal pela via 

não-científica e confrontá-Ias com a forma científica de uma maneira geral. A seguir, buscando-se uma 

explicitação das heurísticas, será analisado o sistema de idéias e pressupostos que sustentam as conjecturas 

(ou certezas) na causalidade supersticiosa e na causalidade religiosa ou mítica, discutindo-se, por fim, as 

implicações nas práticas de investigação de A T. 

dos hospitais. como VOVELLE 1985 (485] p. 134. As relações da morte com o trabalho serão analisadas em 
maior profundidade adiante. 

13 Acidentes fatais. principalmente quando os preceitos legais de não-remoção do corpo não podem ser violados, 
dão ensejo a atos coletivos como passeatas e protestos. Ver por exemplo, reportagem de DIAS e col. 1996 [142]. 
O evento da morte e as suas exigências, formais ou não, rompem a relação implícita nos locais de trabalho (tra
balhar no horário e local de trabalho por contrapartida pecuniária) e abre espaço às contradições impostas. Gre
ves são declaradas legais. justificando as paralisações e obrigando a readmissão dos demitidos. Ver, por exem
plo. caso anunciado em nosso país em SCHOLZ 1996 (433]. 

14 ELIADE 1957 [154] p.l38 refere-se a condição perdida de "sacralidade" do trabalho no homem a-religioso. 
Assim como a sexualidade, a alimentação e o jogo, o trabalho ficou desprovido de seu significado espiritual, 
perdendo-se dessa forma a condição verdadeiramente humana dessas manífestações. 

15 CARMO e col. 1995 (83] sugerem nesses termos a possibilidade explicativa da teoria do acaso na causalidade de 
AT. ALMEIDA & BINDER 1996 [14], menosprezam essa atribuição causal, que, tal como o "azar" e o "desti
no". seriam próprias de concepções fatalistas. Como será discutido mais adiante. a associação de acaso e vonta
de divina constitui uma impropriedade ainda mais grave, pois a vontade de Deus nunca pode ser acaso, pois 
sempre é determinada. 

16 Conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à invenção e à resolução de problemas. 
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2.1 DISTINÇÕES ENTRE AS EXPLICAÇÕES CAUSAIS NÃO-CIENTÍFICAS 

Ao contrário do que pressupõe o senso comum, as expressões não-científicas de explicação causal não 

são formas de irracionalidade, ou de ilogicidade. Pelo contrário, no pensamento mágico, por exemplo, orien

tador da superstição, existe urna profunda coerência que escapa ao primeiro olhar. As razões para tanto não 

são diferentes daquelas que tomam uma explicação científica completamente incompreensível e absurda para 

um silvícola. Além disso, o fato de se admitir rotineiramente a validade de uma dada explicação não

científica, não implica em se aceitar outra do mesmo gênero, muito pelo contrário. 17 Isto porque, como será 

visto adiante, as explicações não-científicas são por princípio absolutas, perfeitas e completas, excluindo, 

automaticamente, qualquer possibilidade de dúvida ou questionamento. 

A compreensão da causalidade não-científica como um processo racional tomou corpo a partir da interpreta

ção positivista e da perspectiva evolucionista. O antropólogo Levy-Bruhl (1857-1939), embora reticente de 

início, propôs que a estrutura lógica do pensamento é igual em qualquer ser humano. Critérios lógicos para o 

pensamento "primitivo" foram estabelecidos por Durkheim (1858-1917) e por Mauss (1872-1950). Atual

mente, é bastante claro que as categorias místicas ou científicas são relativas. Ou seja, ainda que a "bruxa

ria" possa ser bem pouco correta, ela é tão racional e lógica quanto qualquer outra explicação que se possa 

estabelecer aos fenômenos. 18 

Ocorre que, perceber a lógica na "bruxaria", ou em qualquer outro processo explicativo não-científico, exige 

urna transposição do sujeito cognoscitivo de um quadro interpretativo para outro. 19 Para alguns isso seria 

mesmo impossível, pois as coletividades possuem cada urna o seu próprio quadro interpretativo que, esta

belecendo um campo de conhecimento, permite que a realidade objetiva seja alcançada, sempre no seu interi

or20 Para outros, a realidade pode sempre ser alcançada por uma adequação cognitiva interposta pela lin

guagem. Ao homem "primitivo" faltaria o senso de distinção das realidades naturais, sociais e subjetivas e 

ainda seriam incapazes de formular interpretações sujeitas ao erro, mutáveis e abertas ao criticismo. Os 

mitos e as cosmogonias construídas impediriam o afloramento de contradições. Muito embora isso possa ser 

verdade, não há dúvida também que os pesquisadores, ao adentrar em outros "mundos", se vêem confronta

dos com contradições do seu próprio sistema que não podem explicar. 21 

Apesar da impossibilidade atual de se aceitar a expressão da causalidade por um pensamento "primitivo", o 

seu estudo permite intuir alguns paralelismos e contradições no sistema explicativo dominante (técnico

científico), cuja prática em muito se aproxima daquilo que condena, como será visto adiante. Antes de se 

expor as diferenças entre as diversas práticas não-científicas de explicação de causalidade, particularizando 

aquelas decorrentes dos reveses no trabalho, convém analisar previamente os significados do trabalho e das 

adversidades possíveis para o homem "primitivo" nesse campo. 

1
- Esse é tipicamente o caso da ex-plicações religiosas. Quanto mais convencido da validade da sua explicação, mais 

o ind.i\iduo tende a refutar urna outra estranha, ainda que os processos lógicos e epistemológicos (mas não os 
ontológicos) sejam iguais. 

18 AZCONA 1992 [32] p.22. 
19 O presente trabalho parte do pressuposto que o quadro interpretativo pode ser reduzido aos seus componentes 

lógicos. epistemológicos e ontológicos como forma de explicitar os processos heurísticos subjacentes. Ver parte 
introdutória. 

~o ibid. Suponhamos que um raio tenha caído e queimado urna casa. Tanto para o homem "primitivo" como para o 
homem moderno esse evento não pode ficar sem explicação. Enquanto o homem "primitivo" compreenderá o 
fenômeno como fruto de urna bruxaria. ou seja. de um ritual mágico cujas regras estão sendo dominadas por al
guém. o homem moderno no seu senso comum também entenderá que "alguém" deixou de cumprir um "ritual" 
técnico e de observar "regras prescritas". Para o homem "primitivo" o seu inimigo é o responsável pela queima 
de sua casa. enquanto que para o homem moderno o seu "inimigo" é o técnico instalador do pára-raios. Porque o 
raio caiu exatamente naquela casa? Para o homem "primitivo" aquela casa ficou marcada. Para o cientista mo
derno. a casa acumulou um potencial elétrico "U" e conduziu uma descarga eletrostática. Os sentidos presentes 
em cada ex-plicação não podem ser percebidos pelos sujeitos reciprocamente, muito embora ambos raciocinem de 
maneira muito semelhante. como será re"isto mais adiante. 

::
1 Conf. AZCONA op.cit.p.22. 



7-lieber98 196 

2.1.1 Trabalho, vicissitudes e causalidade para o homem "primitivo" 

Estima-se que o gênero da espécie humana tenha aproximadamente I milhão de anos (certamente mais 

de 700 mil anos)22
, enquanto que a cultura ocidental pode ser estimada em 3 mil anos. Evidentemente, para o 

homem "primitivo", o significado do trabalho e, por conseguinte, das suas intercorrências como o AT, não 

pode ser deduzido da condição atual. Sabe-se, por exemplo, que o homem na sua condição de caça

dor/coletor fica ocupado entre 500 a I 000 horas por ano, em comparação com o homem industrial que já 

chegou a se ocupar 3000 horas/ano. 23 Além disso, naquela condição, além do predomínio do ócio, as ativida

des de sobrevivência como caça e coleta não excluíam um componente essencialmente lúdico. Tal explica a 

caracterização dos silvícolas como "preguiçosos" pelo homem ocidental, o qual interpreta ainda o trabalho 

como sacrificio, ou o espanto de Adorno com a instituição americana do hobb/4
. 

A caça e a coleta são também formas de exercício de destreza, experiência, conhecimento e de uma maior 

ou menor dose de dependências do "acaso". Por acaso entende-se os eventos contingentes que por uma 

razão ou por outra se encontram fora do controle do sujeito25 Ao "acaso" propriamente, como os eventos 

que fogem ao controle e podem determinar o sucesso de uma empreitada, liga-se o risco, sempre presente e 

determinando um resultado adverso não à empreitada em si, mas ao sujeito empreendedor. Todos esses 

aspectos combinam-se, em maior ou menor grau, e um gênero de explicação causal se fará necessário con

forme as circunstâncias. Na coleta, as dependências do acaso são menores, o conhecimento pode ser apli

cado com mais sucesso e os riscos são relativamente inferiores, mas os resultados nem sempre são abun

dantes ou desejáveis. Na caça, pelo contrário, destreza, experiência e conhecimento sujeitam-se aos acasos 

dos encontros "quase-fortuítos" da presa com o "seu destínon 

Controlar esse acaso, e não simplesmente negá-lo ou evitá-lo, foi desde sempre o mais sublime desígnio da 

vida humana. 26 Os mais antigos registros conhecidos testemunham que, para o homem, a vida nunca foi um 

distanciamento dos perigos, mas sempre urna aproximação. As garantias para essa aproximação, livre dos 

acasos, foi o conhecimento, o qual nunca excluiu o mágico ou o religioso em complementaridade à destre

za e à experiência. Esses testemunhos deixados pelo homem paleolítico sustentam a ocorrência tanto da 

22 Achados recentemente noticiados estimam que a derivação da espécie sapiens de outros hominídeos remonta 
pelo menos 200.000 anos (Anônímo) 1997 (4]. 

23 Conf. SAHLINS 1968 (423] p.125. Estudo entre os Yanomami constatou que as pessoas raramente usam mais de 
3hldia em atividades produtivas e. mesmo assim. de forma intermitente, conf. CLASTRES 1971 [103] p.27-8. 
No século XIX e XX o homem já chegou a trabalhar 3.00Q.áno. Nos tempos atuais, esse média vai de 1650 
(Alemanha). 1800 (EUA) e chegando até 2000Ivano (Japão). conf. GOMES FILHO & BRUNSTEIN 1995 [197]. 
Ver também. mais especificamente. RUERUP 1993 (422]. 

24 Na "Dialética do esclarecimento" de ADORNO & HORKHEIMER 1944 [7] p.76, o "hobby" é denunciado como 
uma forma da lógica burguesa de explicitar a sua condição de classe independente do próprio trabalho manual. 
Para Adorno. essa prática seria mesmo absurda. sendo ele mesmo incapaz de separar. por exemplo. a música 
enquanto prazer e enquanto trabalho. A instituição do "hobby" denota uma divisão absurda do tempo e a recusa 
em conceder ao trabalho uma possibilidade de experiência de vida. Ver, por exemplo, ADORNO l95la [9] 
p.l 13 #84 "Horário" e ADORNO 1969 [lO] p.70-82 "Tempo Livre". 

25 É fácil pressupor que o "acaso" do homem "primitivo" é "falta de conhecimento" para o homem moderno. Por 
exemplo, o pescador pode reduzir o "acaso" da sua pesca com uma rede ou com um sonar. Assim também o ca
çador "primitivo" reduz o seu acaso conhecendo detidamente os hábitos de sua presa. Para alguns esse raciocínio 
pode ser levado ao limite. permitindo uma definição do "acaso como aquilo que ainda não é causa", como em 
ATLAN 1996 [28]. Para outros. o acaso existe como fruto da combinação de determinações múltiplas. Estas não 
podem determinar algo previamente definido. salvo o puro acaso. a menos que se pressuponha uma ordem mai
or e transcendente. 

26 Conf. CLASTRES op.cit.p.68. o homem "primitivo" recusa o acaso em qualquer acidente de sua vida. A rigor, 
portanto. acaso e coincidências não existem nas formulações causais primitivas, pois "tudo tem uma causa"
Isto porque. como será revisto adiante. o mundo na concepção primitiva é um mundo absolutamente ordenado. 
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experiência mágica como da religiosa, mas a função de cada delas nas lides do cotidiano não pode ser esta

belecida de forma absoluta. 27 

Há porém situações de muito maior dúvida ou de possibilidades adversas. Nas guerras, ou combates orga

nizados, o homem "primitivo" se vê diante de uma elevada incerteza (os "caprichos" do outro) e sob conse

qüências adversas mais intensas. Aparentemente, no contexto "primitivo" perigoso, as condições de risco 

como numa guerra não são equiparadas às condições previstas numa caçada. Na primeira condição, os fins 

se apresentam muito mais voltados ao beneficio coletivo (reservas materiais ou cativos) e, pela mesma 

razão, muito menos passível de opção pelo sujeito. Ou seja, no conflito, ao contrário da caçada, não há 

possibilidade de rejeição de riscos, nem tampouco o beneficio resultante é exclusivamente individual e, 

portanto, as vitimas não podem ser tratadas da mesma maneira. Essa distinção pode ser deduzida pelo re

latos etnográficos colhidos entre índios brasileiros, por exemplo. 

Conforme descrição de G. Tocantins no século XIX28
, os Mundurucus, antigos habitantes da beira do Ta

pajós, famosos pelo hábito de mumificação de cabeças, mantinham não apenas solenidades fúnebres para 

seus guerreiros mortos em combate, mas também especial zelo para com os dependentes deixados. Os 

Mundurucus, como muitos povos da Amazônia, formavam grupos voltados principalmente para caça e 

coleta, já que a agricultura era incipiente. Nas épocas de estio, o aldeamento se desfazia e grupos familiares 

dispersavam-se pela mata em busca de caça, cada vez mais insuficiente nos locais de origem. Cada família 

respondia por suas crianças, velhos, doentes e inválidos, mantidos nas casas das mulheres. 29 Quando de

tectavam presença de estranhos em suas trilhas, organizavam missões de guerra, voltadas à finalidade de 

fazer cativos (mulheres e crianças) e troféus bélicos (cabeça mumificadas dos inimigos). As parentas de 

cada guerreiro estimulavam as missões com pedidos de "algum menino para ser meu filho". Ao fim da 

empreitada, a aldeia festejava a vitória e prestava homenagens aos mortos e feridos. Os heróis sobreviven

tes terão posição de destaque ao portar a cabeça mumificada (parina-á), enquanto que os feridos e as viú

vas passavam a ter direito a uma faixa tecida de algodão adornada com dentes das vítimas. Quem possuís

se esta faixa simbólica deixava de trabalhar e passava a ser sustentado pela tribo por toda a vida. Ao guer

reiro, portador do parina-á. também era concedido esse direito, mas limitado por cinco anos. Ao guerreiro 

morto também prestavam-se homenagens por quatro anos seguidos. Sua cabeça, cortada no campo de ba

talha, era mumificada e mantida para reverência junto aos seus objetos pessoais. Ao fim deste período, em 

uma festa comemorativa (pariná-te-rã), a cabeça era enterrada no interior da casa da família do morto. 

Todo esse ritual contrastava com o tratamento usual dispensado nas circunstâncias normais. Segundo To

cantins, quando um Mundurucu morria, seu corpo era enterrado de cócoras, junto aos seus pertences, numa 

cova sob a rede cavada por seus parentes. Esse exemplo mostra como os riscos e suas conseqüências po

dem ter diferentes conotações. As atividades de caça, embora perigosas, pressupõem, além dos beneficios 

pessoais ou familiares, um campo de alternativas diferente das atividades guerreiras. As atividades de caça, 

::~ As possibilidades de conhecimento mágico ou religioso podem ser pressupostas a partir do registros arqueológi
cos. O homem já praticava o sepultamento nos primórdios da pré-história, ou baixo paleolítico (há 40-100 mil 
anos atrás). presumindo-se alguma crença no sobrenatural. A partir do alto paleolítico (40-18 mil anos atrás). 
época do surgimento do Homo sapiens, as sepulturas contêm objetos que denotam algum ritual ou culto. Datam 
desta época as pinturas rupestres. mostrando ricas representações dos animais. As representações humanas, pelo 
contrário. ou são pobres em detalhes (meramente estilizadas) ou representam animais antropomórficos. Estes 
têm sido interpretados tanto como caçadores disfarçados, como praticantes de um ritual pré-totêmico. conf. 
TOKAREV 1986 (469] p.5-15. 

::s As observações de Gonçalves Tocantins são datadas de 1875, conf. COUDREAU 1897 (117] p.lOl-27. 
::

9 Os homens válidos. guerreiros e seus filhos maiores de 8 anos habitavam uma casa no centro da maloca. o equi
çá. mas guardavam seus pertences pessoais nas casas coletivas das mulheres. Conf. Tocantins em COUDREAU 
op.cit. 
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como as do "trabalho individual" como um todo, confundem-se com as necessidades do cotidiano, o qual, 

aparentemente, deve ser conduzido conforme regras dessa situação. Não é sem razão, portanto, que, em 

diferentes sociedades primitivas, as intervenções na causalidade da caçada não seguem os mesmos rituais 

daqueles observados para as catástrofes naturais ou mesmo para a guerra. Para o primeiro caso, prestam

se os recursos mágicos, enquanto que para o segundo, as intervenções devem ser de natureza religiosa. 

2.1.2 Distinção entre magia e religião 

"Deus (Nzame) está no alto, o homem embaixo, 

Deus é Deus, o homem é o homem. 

Cada qual no seu lugar, cada qual em sua casa. " 30 

Ainda que antropólogos como Frazer (1854-1941) tenham estabelecido uma clara distinção entre 

práticas religiosas e mágicas31
, não há uma divisão absolutamente rígida em muitas evocações primitivas.32 

No caso dos Mundurucus já citados, como em muitas outras sociedades primitivas, a caça deve ser garan

tida pela intervenção de formas simbólicas que em parte são mágicas e em parte são religiosas. Os Mundu

rucus, por exemplo, evocam a "mãe" do tapir, ou seu espírito para favorecer a caçada, não permitindo que 

"seus filhos" se escondam muito longe. 33 Assim, embora aos deuses usualmente não caibam pedidos (evo

cação religiosa) ligados às condições mundanas (como o sucesso da caçada), no ritual mágico (a "liturgia" 

do feiticeiro) há espaço para evocação de espíritos específicos, os quais não devem ser confundidos nem 

com totens nem com os espíritos supremos, organizadores do mundo. 34 Nestes termos, a fig. 2.1 tenta apre

sentar a distinção de Frazer dentro de um esquema de continuidade, de maneira que as diversas formas 

mágicas que convergem no pensamento supersticioso, além da expressão científica e religiosa, possam ser 

compreendidas como um todo na concepção da causalidade do mundo pelo homem. 

30 Prece dos Fang, povos da África equatoriaL apud. ELIADE 1963 (155] p.89. 
31 apud. AZCONA op. cit. p.67-68. 
32 Como será visto adiante. mesmo a prática religiosa moderna não pode dispensar aspectos mágicos, ligados prin

cipalmente aos rituais e aos símbolos de conotação sagrada. 
33 Conf. Tocantins em COUDREAU op.cit.p.l20. 
34 Conf. TOKAREV 1986 [469] , no totemismo há uma fé na ligação sobrenatural e parentesco entre um grupo de 

pessoas e um conjunto de objetos, preferencialmente animais. Entre os povos autóctones da Austrália e Oceanía. 
o totem define um clã. favorecendo a não consangüinídade no casamento, por exemplo. O totem não é diviniza
do. há uma relação mágica de reciprocidade entre o totem e o sujeito, de forma que a um cabe proteger o outro. 
(p.l6-36). No caso citado dos Mundurucus, o que mais se aproximaria da noção de totem seria o cachorro, pois, 
conf. Tocantins em COUDREAU op.cit esse animal faz parte da cosmogonía Mundurucu como protetor e útil 
instrumento na caçada cabendo mesmo à mulher Mundurucu amamentar seus filhotes. quando necessário. O 
exemplo citado mais se aproxima do caso descrito por TOK.AREV op.cit. entre os "primitivos" povos da Sibéria. 
Estes. também muito dependentes do sucesso da caçada, praticavam um culto profissional: Sob a evocação do 
espírito protetor de um dado anímal. ficaria garantida a sua vontade para que o tiro certeiro pudesse ser atingi
do. As condições particularmente adversas da natureza e a quase estrita dependência da caça para a sobrevivên
cia justificariam. para o autor. o apelo ao espíritos e não à magia (p. 108-9). 
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Distinção entre os princípios envolvidos entre diferentes concepções de causalidade não-científica. 

Nota: As relações entre mito, ciência, superstição e religião foram adaptadas de JAHODA op.cit. As distinções 
entre o pensamento mágico e o pensamento religioso são de Frazer 1971, conf. AZCONA op.cit.p.68. 
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Na distinção de Frazer, esquematizada na parte superior da fig. 2.1, estão destacadas as principais contra

posições entre o pensamento religioso e o pensamento mágico. A explicação religiosa pressupõe uma or

dem superior flexível e caprichosa, capaz de mudar o curso das coisas pela ação das preces, se essa for a 

vontade e capricho dos deuses. Na explicação mágica, o curso da natureza é dado e estabelecido, a possi

bilidade de causa não se atém a um capricho divino mas às forças irrefutáveis presentes na natureza. Não 

cabem preces para se intervir no curso das coisas, mas sim rituais mágicos. Numa lógica própria, ações na 

natureza desviam o curso da sua causalidade. Substituindo a expressão "magico" por "científico" na distin

ção de Frazer, pode-se perceber o quanto a ciência se distancia da religião e se aproxima da magia. 3~ 

Na prática religiosa, pressupõe-se o progresso do pensamento e uma continua aproximação da verdade,
36 

cabe ao homem a conciliação com poderes superiores e não o seu mero uso. Na prática supersticiosa, o 

pensamento mágico pressupõe o controle do curso dos acontecimentos, o natural e o sobrenatural se con

fundem. Embora invisível, o poder na prática supersticiosa é cognoscível, ao contrário da prática religiosa. 

Para a primeira, se passa algo muito semelhante como na admissão do conceito científico de força de atra

ção gravitaciona/ de Newton ou de campo de força de Maxell37
, pois, da mesma forma, a ação à distân

cia deve ser aceita como fato passível de controle (pelos iniciados) e não como mistério. 

É compreensível, assim, que para os problemas cotidianos o homem recorra à superstição e não à religião. 

O apelo religioso fica reservado aos grandes problemas coletivos, como as epidemias, e às catástrofes natu

rais, como a seca.38 Não é sem razão, também, que as práticas mágicas apresentem tantas variações. Pode

se classificar como práticas essencialmente mágicas as crenças supersticiosas como o curandeirismo. 

feiticismo. exorcismo. astrologia e vidência, cada qual com sua função específica 39
. Outras práticas má

gicas aproximam-se das formas religiosas. Este é o caso particular do xamanismo, pois o xamã, um sacer

dote-feiticeiro, evoca os espíritos para a cura, obedecendo um ritual mágico40
• Também o totemismo41 se 

35 O movimento renascentista. ao abrir espaço nas tradicionais concepções aristotélicas do mundo, permitiu não 
apenas o ressurgimento do pensamento platônico (base da moderna concepção científica), mas de um sem nú
mero de outros "conhecimentos" derivados do ocultismo e de práticas mágicas, promovendo os interesses na al
quimia e na astrologia. Newton (1642-1727), por exemplo, propunha-se combinar essas práticas com o exercício 
matemático. conf. HARMAN 1983 (218]. Conhecimento astrológico também foi de interesse para muitos outros 
nomes da ciência moderna, como Bacon e Kepler, por exemplo, conf. JAHODA op.cit.p.162. 

36 Conf. Frazer. apud. AZCONA op.cit. 
31 POINCARÉ 1902 (395] p.165-76 descreve as sucessivas teorias desenvolvidas na eletrodinâmica para justificar 

a interação entre a corrente elétrica , o magnetismo e a luz. 
38 Há. evidentemente, grandes variações como demonstra o estudo de TOKAREV 1986 [469] . Na África negra, há 

concepção do Deus celeste, criador do universo, mas este raramente é objeto de culto pois raramente intervém 
em assuntos mundanos. Há a convicção de que esse Deus, após criar o homem e a terra, deixou de interferir nos 
assuntos do mundo e, portanto, não ajuda nem prejudica (p.96). No culto aos antepassados, entretanto, chefes e 
reis falecidos são sacralizados, constituindo objetos de adoração e sacrificios. São duros, caprichosos e por vezes 
responsabilizados pelas epidemias e catástrofes. Com freqüência. tais eventos adversos são atribuídos às forças 
dos espíritos de outros clãs inimigos, numa refinada combinação de religião, totemismo e bruxaria (p.88). Tam
bém ELIADE 1963 [155] p.87lembra que, para o homem "primitivo", Deus é indiferente às questões do mundo. 
Vivendo isolado, só merece prece quando surgem "catástrofes vindas do céu", como enfermidades e intempéries. 
ELIADE 1957 [154] p.103-6, em outra obra, descreve essa condição como o "Deus longínquo" e considera o 
"afastamento" de Deus como uma das expressões religiosas mais arcaicas, podendo ser observada entre comuni
dades primitivas na Austrália e na África. 

39 Conf. TOKAREV op.cit., tanto o curanderismo como o xamanismo são práticas curativas, embora a primeira 
evoque magias (p.27). O exorcismo também é uma prática mágica curativa mas inclui funções de preservação e 
foi popular entre os bárbaros germânicos (p.l33). O feiticismo é uma prática mágica ligada originalmente à 
Africa ocidental. Embora seja predominantemente individual, o culto ao feitiço também pode ser coletivo. Usu
almente o feitiço pode ser qualquer objeto. Caso traga infortúnio ao seu dono, o mesmo pode ser abandonado e 
substituído por outro. Não raro. o feitiço é "castigado" ou "submetido a suplícios" (crava-se pregos ou mutila-se) 
a fim de "obrigá-lo" a agir favoravelmente (p.89-90). 

40 ver nota anterior. 
41 Para a definição de totemismo veja nota anterior. 
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coloca nessa condição intermediária, onde mais claramente wn mito pôde configurar wna superstição cós

mica. Esta, conforme a fig. 2.1, pressupõe a participação de um mito, ou história fantástica, cujo papel é, 

entre outros, estabelecer wna hierarquia de deidades e espíritos, posicionando os homens, árvores, animais 

e objetos (amuletos) nesse universo. Nesse caso, não só há wn sacerdote e urna morada temporária para os 

deuses (como exige urna religião), como também muitas práticas supersticiosas proibitivas (tabus) ou não 

(amuletos. talismãs. feitiços). 42 Há formas, entretanto, cujas definições acabam por expressar vieses e 

reajustes de significados. No caso da bruxaria, os antropólogos a partir de Evans-Pritchard classificam 

claramente como uma prática mágica, mas outros lembram que, no ocidente, bruxaria conota evocação de 

espíritos do mal.43 

Essas práticas descritas são em grande parte socialmente compartilhadas. Outras desse gênero são do tipo 

presságios, ligadas à boa ou má sorte, e se apresentam como mascotes, quebra de espelhos. derrama

mento de sal, ferradura, números, correntes epistolares e toques na madeira. Há ainda aquelas ligadas às 

experiências ocultas como vidência e, mais "modemamente", a percepção extra-sensorial ou os contatos 

interplanetários. 44 

Além dessas, há também superstições individuais, criadas pelo próprio sujeito. São condições absoluta

mente específicas e que consistem em executar determinados atos ou rituais com a finalidade de afastar o 

perigo. Em geral, estão ligadas ao vaticínio ou a premonição.45 

A prática religiosa, conforme esquematizado na fig. 2.1, compreende manifestações corpóreas e incorpó

reas. Para alguns, as manifestações corpóreas denotam uma concepção mais elaborada, decorrente da 

evolução econômica da agricultura. Esta permitiu wna experiência religiosa mais concreta, mais intima

mente misturada à vida, mais própria ao dinamismo decorrente dos novos meios de sobrevivência. Ao 

constituir-se aquilo queM. Eliade chamou de "economia do sagrado", as deidades se muhiplicam, se cor

porificam e tomam propósitos específicos para as condições normais, embora incapazes de "salvamento" .46 

Os romanos, no período clássico, embora valorizassem os presságios e adivinhações, raras vezes recorriam 

à magia. O espírito pragmático e racional predominante evitou de início a reprodução de imagens dos deu

ses, tradição propriamente grega. Em compensação, dispunham de wn elaborado sistema de deidades, 

protetor de cada passo do homem e de cada etapa da vida. Esses deuses não tinham nomes próprios como 

os do Panteão, mas recebiam, como denominações, o mesmo nome da etapa da vida. Além desses, havia os 

42 JAHODA op.cit.p.19-22. 
43 A bruxaria distingue-se dafeitiçaria por seu ritual e intenção. Afeitiçaria não envolve qualquer ato fisico pela 

pessoa, admitindo-se que o seu poder mágico venha da personalidade. podendo mesmo ser involuntário. Na bru
xaria. pelo contrário. sempre há intenção de fazer o mal e envolve fórmulas mágicas e a prática de rituais. 
JAHODA op.cit.p.107-8. Para TOKAREV op.cit.p.l32-41 a conotação espiritual da bruxaria tem origem nas 
práticas entre bárbaros germânicos, para quem os deuses estavam fortemente imbuídos de magia e onde foi cor
rente a prática de imolação e adivinhação. O cristianismo nascente tolerou e apoiou grande parte dessas crenças. 
Os antigos costumes sangrentos de imolar ritualmente os inimigos e praticar profecias foram transformados em 
queima de bruxas, ou seja, advinhas dotadas de aptidão sobrenatural e ligadas aos espíritos malignos . Astrólo
gos e videntes dedicam-se à adivinhação por diferentes recursos (folhas de chá, posição dos astros, cartas etc.). 
Os prognósticos decorrem em geral de astutas observações ou de colocações enigmáticas de múltiplos significa
dos (oráculos). conf. JAHODA op.cit.p.27-37. 

44 JAHODA op.cit p.22-3. 
45 Ibid. p.24. 
46 ELIADE 1957 [154] destaca, por exemplo, os cultos às deusas da fecundidade e lembra como nas histórias dos 

hebreus o povo facilmente dirigia-se à adoração desses deuses agrários, obrigados, contudo, à retomar ao Deus 
criador nas épocas de adversidade. 
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protetores de profissão (mais tarde, fazendo surgir os mitos de origem das corporações de oficio medie

vais), além dos espíritos domésticos, os lares, protetores da família.47 

Na expressão religiosa predomina sobretudo o mito, o qual possibilita a vivência num plano sagrado, so

bre-humano, transcendente, próprio das realidades absolutas.48 A religião expressa o terror da incerteza, 

mas o incerto não é controlado, como na magia, ele é afastado e negado. Para o homem religioso o mundo 

tem um fim e uma ordem que não é a sua própria, embora faça parte dela. Na adversidade, o homem con

trafeito busca resignação na suas crenças, a fé religiosa de uma ordem que está além dele, que o transcen

de, ao contrário do homem puramente mágico-supersticioso, inconformado com a inoperância do seu con

tra-feitiço ou com o erro de suas fórmulas. Mas conforme Frazer49
, "uma crença que não chega a deter

minada prática não é religião. mas teologia." E é nessa prática, com o seu ritual, seus símbolos e seus 

objetos sacralizados que a expressão supersticiosa contribui para a religião se expressar como tal. 

4
- As dimensões de todo esse elaborado sistema do sagrado, intervindo intimamente no curso das incertezas do 

cotidiano. podem ser avaliadas a partir de exemplos. Quando a criança entrava para escola intervinham tanto a 
deusa Jterduca, responsável por levá-la todos os dias em segurança até lá, como também a deusa Domiduca. 
responsável pelo seu retomo para casa, conf. TOKAREV op.cit.p.315-36. É sugestivo como esse sistema se 
aproxima da moderna concepção de "anjo da guarda". 

48 ELIADE 1963 op.cit.p.l23. 
49 Apud AZCONA op.cit.p.68. 
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2.1.3 Distinção das práticas científicas das não-científicas 

"Cada um carrega consigo sua concepção do mundo da qual 

não se pode desfazer assim tão facilmente." 

Poincaré ( 1854-1912)50 

No esquema da fig.l.2 propõe-se colocar a prática da ciência como integrada num sistema mági

co/mítico ou supersticioso/religioso. Tal integração não deve ser entendida como derivativa. Como desta

cam os antropólogos, o conhecimento propiciado pelo saber mágico/mítico não é uma forma incipiente de 

conhecimento científico. Tratam-se de formas distintas de lidar com a realidade e a diferença se funda na 

maior ou menor aproximação à natureza. Lévi-Strauss destaca que magia e ciência são "dois modos desi

guais de conhecimento como relação aos resultados teóricos e práticos"51
. As diferenças, conforme este, 

se colocam mais em função dos tipos para os quais se aplicam e menos para os processos mentais em si. 

Nos mitos há a preservação de formas de observação e reflexão, adaptadas à descoberta de um certo tipo. 

Há organização e exploração especulativa do mundo sensível em termos sensíveis. Ao se estabelecer rela

ções (mágicas ou míticas) na natureza, instaura-se uma ordem, onde o entendimento causal é a contraposi

ção ao caos. Para Levi-Strauss, toda classificação é superior ao caos52
, mesmo a nível sensível, constitu

indo uma etapa para chegar-se a uma ordem racional. Ou seja, ainda que o pensamento mágico/mítico fi

que restrito em sua abstração à ordem do sensível, a abstração em si mesma já é uma transcendência ao 

que é dado. 53 Nesse estado, Levi-Strauss refere-se ao pensamento mágico/mítico como ciência do concreto, 

uma condição limitada, mas também não menos científica e de resultados não menos reais. Para ele, a re

flexão mítica fica entre a percepção e o conceito. 

Assim, o conhecimento científico distingue-se do conhecimento mágico/mítico não por restringir-se às ob

servações sensíveis (como propõe o experimentalismo ), mas pelo contrário, por transcendê-las buscando 

um sistema ainda mais abstrato de coerência racional. 54 Como a observação sensível é essencial tanto no 

sistema científico como no não-científico, não é difícil o senso comum interpretar uma associação mágica 

como científica, 55 particularmente quando os próprios cientistas, em buscam da inserção social do seu co

nhecimento, refugiam-se na condição mágica ou mítica de a tudo dar resposta. 56 

50 POINCARÉ 1902 [395) p.ll6. 
51 Conf. Lévi-Strauss "La pensée sauvage", apud. AZCONA, op.cit.p.108. 
5~ ibid. 
53 Na ciência, a abstração vai além do classificatório ou da pura associação de eventos percebidos pelos sentidos 

(como na magia). Daí decorre a importância da "maternatização" da natureza e, por implicação, a mensuração 
dos fenômenos. Ver adiante. 

54 Não se deve interpretar por exclusão, como se o sistema mágico-mítico não fosse racional. Não é a razão o marco 
de distinção, mas sim como ela é usada, como será visto no capítulo a seguir. Conf. VUILLEMIN 1989 [486]. a 
razão não pode ser compreendida como urna faculdade pura de conceber idéias como criticou Kant. A razão é a 
faculdade de deduzir a partir de regras e hipóteses, confrontando os resultados com o mundo real. Daí decorre 
que essa nunca é pura. A razão é sempre concebida a partir de hipóteses e em direção à urna apreensão sensível. 

55 Nos tempos atuais, há ainda vários exemplos populares de indicação terapêutica "científica" que não resistem ao 
exame acurado, revelando-se ação mágica, calcada na superstição. Ressurgem, de tempos em tempos, essas indi
cações que. pelo fato de se atribuir "os mais diversos beneficios" (uma característica mágica), dificulta o questi
onamento cientifico, por princípio, delimitador. Além disso, a ciência reconhece por sua história que, em cada 
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Tanto a ciência como a magia pressupõem que a natureza atua mecanicamente, mediante leis imutáveis. 

Embora a ciência diferencie-se pela proposição de um sistema explicativo ancorado em fatos conhecidos (o 

sistema abstrato), não raro ela se vê obrigada a adotar recursos tão enigmáticos quanto as proposições 

mágicas. Com freqüência, explica-se fatos ou fenômenos com base em suposições baseadas em outras su

posições e assim indefinidamente. Ou então, não se explica coisa alguma e propõe-se a "caixa-preta". 

Como no conhecimento mágico, sabe-se que os fenômenos ocorrem, mas não exatamente porque. ~7 

Quando um evento não se verifica, as explicações para a não-causalidade são distintas e ao mesmo tempo 

semelhantes. Na prática supersticiosa, assim como na ciência, rejeita-se as premissas iniciais atribuídas ou 

questiona-se a capacidade "técnica" do executante, ou seja, são sistemas explicativos passíveis de verifica

ção. Na religião, pelo contrário, o insucesso da prece não se explica pela "prece mal feita", mas sim pela 

vontade superior dos deuses que impõe seus desígnios. O mistério é a forma de explicar o não-explicado. 58 

Logo, urna explicação causal científica pressupõe uma mediação para distingui-la da explicação mágica. 

Essa mediação, ou ethos. deve garantir uma condição particular de verificação, ou seja uma "verificabili

dade" metódica. ~9 Além disso, como propôs K. Popper, no conhecimento científico cabe a dúvida intrínse

ca (ou da "refutabilidade"), ao contrário do conhecimento mágico ou mítico.60 

Tomando o "bater na madeira" como exemplo, tanto a magia como a ciência podem estabelecer fenômenos 

decorrentes, ou causalidades, verificáveis. Para a explicação mágica, todos os eventos "favoráveis" são 

confirmação da causalidade, enquanto que todos os eventos desfavoráveis são em geral desconsiderados ou 

classificados como decorrentes de "não-observância das regras". 61 Também a ciência faz previsões. Bater 

lenda ou superstição, pode estar uma propriedade científica não cogitada, como foi o caso. por exemplo, da des
coberta das propriedades do qui nino. Ver descrição desse caso em ROBERTS 1989 (415] p.25-30. 

56 Os atributos do cientificismo encontram ainda forte repercussão no senso comum porque prevalece aquilo que 
alguns pensadores recentes (Bergson. Bachelard. Gusdorf) denominaram de mito da ciência. Na critica destes. 
o cientificismo moderno (Descartes. Comte) impõe o saber científico como superior a qualquer outro saber. 
Gunsdorf denuncia a ciência como um mito substituinte, uma panacéia que tenta encobrir as rupturas nas teias 
e:>.:plicativas. Ao se proclamar como incompleta, a ciência comportaria uma "valídade afiançada nos êxitos futu
ros". pressupondo. implicitamente, uma crença como outra qualquer, graças á sua auto-exaltação. conf. CÉSAR 
1988c [96) e TRIGO 1988 [474]. Nesta postura. ao colocar-se como único conhecimento válido e irrefutável, 
capaz de trazer o universo para uma ordem unitária, o discurso científico aproxima-se do discurso mitico no 
seu propósito generalizante. Ver adiante. 

s- Por exemplo. aceitamos a explicação para uma reação química porque aceitamos uma teoria quântica e esta, por 
sua vez, porque aceitamos uma teoria atômica e assim por diante. Não há, evidentemente, garantia absoluta de 
que tudo isso seja verdade. salvo no próprio sistema teórico construído. 

58 Na prática supersticiosa, se a predição não se verifica. o feiticeiro muda a "causa" da desgraça. mas não o seu 
gênero (o "inimigo". capaz da influência maligna). Se ainda assim o mal persiste, a comunidade não tem dúvi
das de excluir (executando) o próprio feiticeiro por sua incapacidade mágica. Ver análise detalhada adiante. 

59 JAHODA op.cit.p.164 confrontando o pensamento científico e supersticioso, propõe que a diferença entre esses 
não está no encadeamento de padrões. mas sim num Ethos que a ciência impõe a si mesma pela verificação por 
métodos. O cientista busca algo além da mera conexão causal. ele busca também a elucidação de processos in
tervenientes. antecedentes e conseqüentes ao fenômeno empírico observado. Para o autor. tal parece ter sido al
cançado com sucesso nas ciências físicas. mas é ainda remoto em outros áreas de conhecimento, mesmo nasci
ências biológicas. em decorrência da "complexidade" dos fenômenos. Cabe, entretanto, uma ressalva. Essas di
ficuldades tanto podem ser decorrentes da "complexidade" dos fenômenos, como quer sua afirmação, como das 
impossibilídades particulares de redução que a matéria viva apresenta, por exemplo. Além disso, a escolha da 
elucidação deste ou daquele subfenômeno em particular é sempre arbitrária em qualquer dos casos. Pode-se 
pressupor que é o reconhecimento prévio dessa arbitrariedade que daria à ciência sua distinção. como sugeriu 
POINCARÉ 1902 [395] p.ll5-26 ao mostrar a importância da explicitação de "idéias preconcebidas" na condu
ção de e:>.:perimentos. 

60 POPPER 1968 [ 3 97]. 
61 Já no século passado. os pioneiros da psicologia. como Lehmann. interpretavam essas desconsiderações, hoje 

conhecidas como esquecimento seletivo, conf. JAHODA op.cit.p.5l. Tentando "vivenciar espíritos" este último 
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na madeira implica em rompê-la e se a causalidade não se observa, também decorre da "não-observância 

das regras"- Enquanto a superstição se vale dos prognósticos amplos e frouxamente definidos (onde tudo é 

válido), na ciência, pelo contrário, os prognósticos são restritivos em tal ordem que a sua verificação ab

soluta escapa da ordem da realidade. Ou seja, a "observância das regras", a rigor, só cabe no algoritmo 

matemático, ou quando muito, nas condições de laboratório. Nas condições da vida prática, a ciência se 

obriga a falar de probabilidades. denotando sua aversão às certezas mágicas e a sua atração pelas certe

zas eidéticas.62 

Assim como o conhecimento mágico-mítico, a ciência também exclui o acaso. Assim como aquele, esta faz 

generalizações e, por conseqüência, predições. Ao introduzir o conceito de probabilidade, a ciência excluiu 

a certeza apenas no mundo real, mantendo-a, porém, no mundo ideal. Há, dessa forma, apenas probabili

dades de se repetir as condições de um experimento, mas haverá sempre certeza nas repetidas deduções 

matemáticas. Como, a rigor, a impossibilidade de acaso implica em determinismo, este, na forma de leis 

cienttficas, só pode ser verificado no plano das idéias (ideal) e nunca no plano da realidade. É ao impor 

essa condição de idealidade à determinação do mundo concreto que a ciência corre o risco de se aproximar 

da prática religiosa, pois nesta, todo os acasos estão excluidos pela prevalência do rnito. 63 

se propôs a seguir ritos mágicos indicados por um curandeiro na África ocidental. Constatando a seguir o insu
cesso da prática, o curandeiro explicou-se. alegando que ele "certamente havia se descuidado de algum porme
nor" (p.80-l). 

62 A expressão eidética foi cunhada por Husserl e refere-se à essência da coisa em oposição à sua função ou exis
tência. Para melhor entender essa proposição convém o exame de alguns detalhes da prática científica. A ciên
cia. ao contrário da superstição e da religião, sujeita-se às imposições da precisão e da exatidão. A condição ab
soluta impõe também condições de precisão e exatidão absolutas. só alcançáveis no plano ideal, esvaziando o 
plano real de possibilidades. É o caso do movimento retilíneo uniforme na mecânica, ou do homem médio nas 
relações ergonômicas, os quais só existem enquanto conceitos e nunca enquanto possibilidades no mundo con
creto. O esforço da ciência para descrição da natureza, embora gravite em torno do real, não se confunde com 
ele. É por isso que, tratando-se do mundo fisico, a ciência só pode referir-se a ele em termos probabilísticos. 
POINCARE op.cit.p.ll6 lembra que, diante dos resultados de um experimento. não se traça urna linha poligo
nal unindo os pontos obtidos, mas sim urna curva decorrente da interpolação. Esta curva. que é a interpretação 
da ciência para o fenômeno, não se confunde com a realidade (os pontos achados), mas apenas relaciona-se de 
alguma forma com ela. Para ele, a ciência não se limita a generalizar a relação causal no fenômeno (ligar pon
tos). ela também interfere ao corrigir. ordenar ou organizar aquilo que é apreendido na percepção sensível. Essa 
curva representa a lei provável e passa a prevalecer inclusive sobre as próprias observações individuais (sempre 
efêmeras) que lhe deram origem, porque pressupõe-se sempre algum erro nas observações. Esse pressuposto é 
inerente ao se lidar com o mundo concreto. Entretanto, destaca o autor em outra passagem (p.154 ), esse proce
dimento não faria nenhum sentido se não houvesse a priori a preconcepção de que uma dada lei tem capacidade 
de representar aquelas observações. Quando se escolhe esse gênero de curva e não aquele, é porque se acredita 
de antemão que esta é a representação mais provável, pois "Sem essa crença ... a interpolação seria impossível". 
Na passagem do epígrafe aqui destacado, o mesmo autor sugere o fundamento dessa crença, ao lembrar que há 
sempre "idéias preconcebidas" e "concepções do mundo" que cada um carrega consigo. 

63 Esta concepção. sustentada no mundo das idéias. tem base platônica e ancora a ciência moderna. A aproximação 
da ciência como prática religiosa sugere a referência ao positivismo de Comte (1798-1857) com a sua religião 
positivista. A religião positivista não propõe adoração à ciência propriamente, mas implicitamente ao método 
cientifico positivista. Conf. RIBEIRO 1996 [413] a religião positivista assume a mesma posição dogmática da 
ciência positivista, pois tanto urna como outra " ... não nega nem afirma senão aquilo que é possível negar ou 
afirmar, isto é, aquilo que cabe debaixo da experiência e da observação." À parte desse dogmatismo em rela
ção ao método experimental, a religião positivista se mostra bastante contraditória, pregando ao mesmo tempo o 
altruísmo e o totalitarismo. a condição feminina como divina (anjos) e "naturalmente" inferior à masculina. Para 
Comte, Deus seria a humanidade, os "santos" seriam os "grandes sábios do passado" e os sacerdotes deveriam 
ser sociólogos. Comte previa culto, tanto privado como público, este no interior de urna igreja positivista. Para 
TRIGO 1988 [474], foi exatamente a oposição gerada entre ciência e mito, simplificando artificialmente a reali
dade. que permitiu a exaltação da ciência e a geração do "mito da cientificidade", um mito como qualquer outro. 
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O conceito de probabilidade, seja subjetiva ou objetiva, é a relação entre o número de casos favoráveis e o 

número de casos possíveis. 64 Como pressupor uma "provável" associação causal nesses termos se tanto o 

primeiro quanto o segundo número são desconhecidos? Como excluir a coincidência numa observação 

original?65 No pensamento mágico-religioso não existem coincidências, porque o mundo está todo organi

zado em um esquema coerente.66 Na ciência, aplicando-se o conceito estatístico de correlação, a coinci

dência poderia ser interpretada como conjugação entre dois fatos ou como a correlação entre duas séries 

de fatos. Mas a relação estatística por si mesma não pode distinguir uma causa de uma coincidência, pois 

existem também correlações que se "apresentam" destituídas de sentido. Ou seja, é justamente o estabele

cimento a priori de uma hipótese pelo cientista que faz com que uma mera coincidência se "apresente" 

como uma "causa". E nesse ponto, o pensamento científico fica perigosamente próximo do pensamento 

supersticioso. É a imposição do Ethos da dúvida, exigindo a manutenção do julgamento em suspenso e o 

preenchimento de lacunas, que vai diferenciar esta daquela concepção.67 

Nas ciências fisicas, passíveis de experimento nas condições "quase-ideais" (laboratório), essas condições 

de suspensão de julgamento e de preenchimento de lacunas podem ser atendidas e, assim, ultrapassadas. 

Mas tanto a repetição do experimento (julgamento em suspenso) como o preenchimento de lacunas devem 

ser conduzidos por uma hipótese inserida no sistema teórico. Embora a não confirmação da hipótese per

mita rejeitá-la (processo de verificação), a condução para esta hipótese ou qualquer outra a ser proposta 

continua dependendo de um sistema metateórico ou, como quis Poincaré em passagem já citada, de "idéias 

preconcebidas". 

Fora das ciências fisicas, onde não há possibilidade de experimentos, capaz de ultrapassar essa suspensão 

de julgamentos, o problema toma-se mais complexo e fica ainda mais evidente a dependência da atribuição 

causal ao sistema aprioristico. A extrema dificuldade para se distinguir uma coincidência de uma causa 

nessa situação pode ser avaliada tomando-se um exemplo juridico.68 

Suponha-se que um individuo A agrida outro B e este, ao cair, seja picado por uma cobra e venha a morrer. 

A agressão de A é a causa da morte de B ou foi uma coincidência ?69 Alguns juristas estabelecem que será 

uma coincidência toda a vez que (l) a correlação entre os fatos for muito improvável para os padrões co-

64 POINCARÉ op.cit.p.l43-4, fez essa distinção ao diferenciar a estimativa que é feita antes da ocorrência do fe
nômeno (proba/idade subjetiva), daquela que é feita enquanto o fenômeno se desenrola (probabilidade objeti
va). 

65 Suponha-se que um analista de acidentes esteja observando um avião que cai. A rigor, ele não pode afirmar que 
a parada das turbinas foi a causa da queda. No máximo, ele pode afirmar que a parada das turbinas foi, com 
grande probabilidade, a causa do acidente. São fatos ocorridos e observados anteriormente que sustentam sua 
afirmação de probabilidade. pois aviões com turbinas paradas tiveram pouca chance de se manter voando. Supo
nha-se outro caso em que o mesmo analista, observando um vôo espacial à Marte, note que a espaçonave cai su
bitamente ao solo marciano. Neste caso. não há como se obter uma causalidade científica desse gênero. De nada 
valeria os seus instrumentos de observação, a confiança no seu próprio testemunho "objetivo" revelando o que 
viu. ou mesmo o exame posterior dos vestígios. Ainda que a turbina estivesse apagada, esta não poderia ser a 
causa do acidente, pois não há probabilidade calculada para esse caso (faltam os eventos). Alguém sempre pode
ria afirmar, por exemplo, que a causa da queda foi "um campo de força desconhecido", cuja atração, após atingir 
a espaçonave. veio a apagar a turbina. Ou seja, a queda da espaçonave e o apagamento da turbina foram, legiti
mamente, meras coincidências. Donde se conclui que, sem teoria não há causa na seqüência observada de 
eventos. só coincidências. 

66 O homem "primitivo" não pode deixar uma explicação em suspenso. há uma incapacidade para se tolerar a igno
rância. Assim. no pensamento supersticioso-religioso. como observou Horton, não há coincidências, só há cau
sas. Conf. JAHODA op.cit. p.l26. 

6-
JAHODA op.cit. p.l29. 

68 Ibid. p.l27. 
69 Não se deve confundir causa com responsabilidade. conforme já foi distinguido previamente em exposição ante

rior. 
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muns; (2) entenda-se fatos incomuns por alguma razão significativa ou importante; (3) não aconteça sob 

intervenção humana e (4) sejam independentes um do outro. Nessas condições, um investigador poderia 

concluir tanto de um modo como de outro. O julgamento de probabilidades vai depender de experiências 

pessoais. crenças. e valores prévios para deduzir se o fato (ser picado ao cair no chão) é incomum ou não. 

É por essa razão que os juristas não podem prescindir da prova da intencionalidade, ou do conhecimento 

prévio da possibilidade causal. Novamente, nenhuma distinção pode ser feita sem as "idéias preconcebi

das". 

Em sintese, o pensamento científico claramente se distingui do pensamento mágico-mítico por um Ethos 

auto-imposto. Estas imposições, como a verificação metódica e a refutabilidade, limitam a aproximação 

dessa forma de explicar o mundo às outras formas explicativas de causalidade. Ocorre, porém, que a apli

cação desse Ethos não é inteiramente factível em muitas situações do mundo concreto. Ora porque a verifi

cabilidade é impossível (evento histórico), ora porque a natureza humana depende de certezas para organi

zar a sua consciência do mundo (necessidade psíquica). Além disso, idéias preconcebidas, ou um sistema 

metateórico, são necessárias em qualquer dos pensares causais. Resta, portanto, investigar-se as formas de 

concepção/descoberta de idéias (heurística) tanto no sistema mágico/supersticioso, como no míti

co/religioso, antes de se discutir suas implicações na pré-concepção de idéias vigentes nas práticas de in

vestigação de AT, firmadas como científicas. 
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2.2 A EXPRESSÃO HEURÍSTICA NO PENSAMENTO NÃO-CIENTÍFICO 

Retomando o referencial teórico formalizado neste trabalho, não se pode propriamente pressupor uma 

clara definição de sistemas teóricos e metateóricos no pensamento não-científico. Como regra geral, o pen

samento não-científico ultrapassa o sistema teórico e choca-se com a realidade sem buscar, evidentemente, 

uma clara formalização de hipóteses, teorias e conceitos. Isto não quer dizer que a causalidade no pensa

mento não-científico seja carente de conjecturas ou de sistemáticas para encadeamento lógico. Tanto no 

pensamento mágico/supersticioso como no mítico/religioso há sempre uma orientação conjecturai, um ob

jetivo, pois esses estão sempre presos ao propósito de garantia de êxito na adversidade, evitando o perigo 

por meio de fórmulas mágicas ou preces, conforme o caso. Além disso, tanto numa forma como noutra de 

pensar, não se admite o acaso. Aquilo que não puder ser explicado convenientemente, será sempre classifi

cado como fruto de uma imperícia (para o supersticioso) ou de um destino (para o religioso). 

A análise e interpretação desse sistema conjecturai tem atraído antropólogos, psicólogos e alguns filósofos 

da ciência, cujas abordagens ficam sempre limitadas. 70 Por exemplo, a interpretação recente de Horton de 

que o pensamento mágico-supersticioso seria decorrente da visão de mundo, cujas possibilidades para o 

homem "primitivo" são sempre restritas, não explica, por exemplo, por que essas pessoas se mantém satis

feitas com as alternativas dadas e não procuram outras. 71 Pode-se, por outro lado, tentar compreender o 

pensamento não-científico e suas implicações numa expressão heuristica a partir de alguns poucos pressu

postos do sistema conjecturai que têm sido apresentados, particularmente os pressupostos lógicos. 

2.2.1 A expressão heurística mágico-supersticiosa 

a) Pressupostos ontológicos 

O pensamento mágico-supersticioso não concebe uma ontologia propriamente, definindo formas 

de distinção entre essência e aparência. Pelo contrário, o pensamento mágico-supersticioso opera no espaço 

de superposição desses dois mundos. Assim, no século passado, o psicólogo Wundt, interpretava o pensa

mento "primitivo" como calcado na "emoção", onde a causalidade sequer podia existir. Enquanto que para 

Frazer, o "selvagem" não seria capaz de distinguir o natural do sobrenatural.72 Levi-Bruhl, por sua vez, 

estabeleceu diferenças qualitativas entre o pensamento "primitivo" e o "'civilizado". Para ele, ainda que a 

condição humana fosse biologicamente igual, o pensamento "primitivo" apresentaria não só uma visão de 

mundo diferente, como também processos mentais distintos. A "ênfase afetiva" dificultaria a distinção entre 

o eu e o meio, dificultando a abordagem objetiva e facilitando as concepções mágicas de interferência e 

causalidade. Essas e outras interpretações racionalistas, evidentemente, subestimam a capacidade lógica 

dos "primitivos".73 

70 JAHODA op.cit.p.71 lembra que as explicações psicanalíticas dependem de se assumir pressupostos. Freud e 
Jung. por exemplo. mantinham posições antagônicas. O primeiro era um descrente enquanto que o segundo 
valorizava a superstição como um atributo fundamental da psique humana .. Trabalhos de antropólogos são ci
tados por AZCONA op.cit. e na filosofia da ciência por MOLES 1956 [321]. 

71 JAHODA op.cit.pl57. 
;: ibid. p. 47. 
73 ibid. p.ll5-44. 
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O trabalho de pesquisa de Piaget, relativo ao pensamento infantif4
, mostrou que a sobreposição dos mun

dos reais e imaginários é condição natural nas crianças, independentemente da inserção social ou cultural. 

Para a criança, não existe perspectiva diferente dela própria e, no mundo fisico, as coisas acontecem "por

que têm vida própria". Com o crescimento, a criança vai definindo, graças à cultura, uma fronteira entre a 

pessoa e o meio. Mesmo no mundo ocidental, fortemente racionalista, ainda se guarda essa concepção de 

causalidade na vida adulta. É o caso do individuo que espera por algo ou por alguém e tamborila os dedos 

na esperança de interferir, graças à sua vontade, no ritmo alheio. 

Na concepção mágico-supersticiosa, como já ressaltado, não há possibilidades de acaso. A aversão ao caos 

estabelece uma tendência a organizar tudo em esquemas coerentes. Não existe lugar para coincidências no 

mundo, só há lugar para certezas guardadas na natureza. Não é sem razão, portanto, a constatação de Ma

linowski de que nas atividades de elevada dependência do acaso e de baixo nível de controle (como a falta 

de dados do meio para tomada de decisão) há preponderância das interpretações mágico-supersticiosas. 

Essa concepção ontológica de ordem absoluta e certeza implica em duas conseqüências principais nos pro

cessos lógicos de atribuição da causalidade: a impossibilidade de aceitação de um d~ferente (outra ordem 

possível), e a necessidade de a tudo dar resposta. O homem "primitivo" não tolera a ignorância. Ao con

trário da ciência, a explicação mágico-mítica não pode deixar nada em suspenso. Horton exemplifica com 

um acidente. Se um homem passa sob uma árvore e um galho podre cai sobre a sua cabeça, o evento não 

pode ficar sem explicação. Não há concepção para a convergência de cadeia de eventos independentes. 

Pensando de forma mágico-supersticiosa, a explicação se encontra em algo que fugiu à "normalidade", 

alguém botou feitiço ou ele mesmo, involuntariamente, ofendeu os ancestrais. A introjeção da culpa é 

automática7~ 

b) Pressupostos lógico-epistemológicos 76 

No pensamento mágico-supersticioso, como visto, a causalidade dos fenômenos tem que ser buscada no 

mundo natural. Essa busca, por sua vez, não é ao acaso, pelo contrário, é determinada por pressupostos 

ontológicos (ordem, certeza, natureza) e por mecanismos lógicos. 

Quando um feiticeiro faz uma associação de causalidade, sua atenção volta-se para aquilo que (ou melhor 

dizendo, para quem) foge da condição de "normalidade". A ocorrência de eventos indesejáveis decorre 

sempre da condição de um diferente. Excluir a alteridade e manter a causalidade universal (tudo tem uma 

causa) converge no homem "primitivo" para a busca da intenção. No pensamento mágico-supersticioso a 

causa não é como, mas sim quem.n A rigor, o homem "primítivo" não busca causalidades, busca respon

sabilidades. 

74 Piaget J. "The child's conception ofworld''. apud. JAHODA op.cit.p.ll9-25. 
•s Apud. JAHODA op.cit.p.l26-7. 
76 A rigor. sob o ponto de vista da ciência, o pensamento não-científico seria carente de pressupostos lógicos ou 

epistemológicos, pois não estariam voltados ao conhecimento verdadeiro. Assim. cabem expressões como "pré
lógicos". ou como preferiu MOLES op.cit., "infralógicos", ou ainda "meta-lógicos", como coloca CESAR l988g 
[97]. Tal posição foge aos pressupostos do referencial teórico de significação aqui adotado. O uso do termo "ló
gica" justifica-se aqui ao considerá-lo como referente ao "estudo de categorias racionais para apreensão da reali
dade". ou seja. como das formas e das leis do pensamento. A concepção de epistemologia aqui referida também 
é mais ampla. pressupondo-se não limitada à crítica da ciência. mas voltada à teoria do conhecimento, ou à 
"relação entre sujeito-objeto no ato de conhecer", como quer JUPIASSU 1992 [238]. 

77 Tal postura contrasta com o pensamento científico moderno. onde a causa ficou reduzida ao antecedente. conf. 
MOLES op.cit.p.l75. Ao buscar quem ao invés do como, o pensamento mágico-supersticioso evidencia o seu ca
ráter de construção social. conf. JAHODA. op.cit.p.l08-9. 
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Um exemplo etnográfico pode esclarecer melhor essa posição. Conta um antropólogo entre os Xerentes, 

povos habitantes do Brasil central, que sua mulher, que o acompanhava, ao smpreender outra mulher es

pancando uma criança, repreendeu-a, causando grande comoção na aldeia. 78 A mulher nativa ficou cons

trangida, mesmo porque, ela pertencia a outra etnia (era uma cativa casada com um dos homens). Dias 

após, surgindo uma epidemia de gripe entre as crianças, começaram a surgir rumores que a causa teria 

sido o desentendimento provocado pela mulher branca. Esta seria então a culpada, ainda que ela estivesse 

tão zelosamente cuidando de todos os enfermos. 79 A situação começava a ficar seriamente critica quando, 

"por sorte", também a mulher branca caiu enferma e todas as atenções voltaram-se para a "outra" do inci

dente. Esta, ciente da sua condição de estrangeira, fugiu imediatamente, pois sabia que seria executada. 

Cabe lembrar aqui mais uma distinção feita por Evans-Pritchard entre bruxaria e feitiçaria. 80 Na bruxaria, 

mediante atos fisicos, o mal é sempre intencional. Na feitiçaria, não existem atos fisicos e o poder de al

guém causar o mal pode ser voluntário ou involuntário. 81 Mediante rituais e ao reconhecer a sua culpa, o 

possuído involuntariamente pode ser redimido e o feitiço desfeito. 

O relato acima mostra que as superstições e crenças não são aberrações exóticas ou inúteis. Ocorrendo 

uma desventura, o pensamento supersticioso busca explicação nas raízes do atrito, expondo um conflito 

social em gestação. O acontecimento passa a ser usado como uma punição consentida coletivamente. 82 

Mesmo o homem moderno não escapa desse gênero de associação causal. Skinner cita uma situação bas

tante comum quando um sujeito diz ao outro "se você não tivesse se demorado tanto, teríamos saído mais 

cedo e o acidente não teria ocorrido." Tenta-se culpar alguém por ocasião de um acontecimento raro, 

graças a associação temporal dos eventos. Conforme Skinner, a censura tem por objetivo mudar compor

tamentos, e depende do sucesso em se "converter um fato desconexo numa conseqüência punitiva eficaz 

por meio de certos processos verbais. "83 

Os pressupostos da causalidade universal (a tudo cabe causa) são, além de tudo, fortemente atraentes. 

Nessa forma de pensar há uma sensação de domínio do desordenado e do caótico, há o prazer do controle 

na ameaça ou perturbação. Quando um sentido é encontrado, o acontecimento perde sua ameaça, pois sua 

condição de novo fica reduzida à segurança do já conhecido (reduzindo a alteridade). Esse é o caso dos 

borrões de tinta no teste de Rorschach. Quanto mais absurdos eles se apresentam, mais intrigantes setor

nam.84 

Partindo desses princípios, o pensamento mágico-supersticioso aplica algumas "regras lógicas" de operaci

onalização, cuja sistemática tem interessado tanto antropólogos como filósofos da ciência. O quadro 2.1 

reúne algumas dessas regras. Como vimos anteriormente, toda associação causal parte de uma intuição, 

mas o pensamento mágico-supersticioso não vai além dela, apenas conectando um ordem visível à outra 

invisível. Nesse processo intuitivo, não há exclusão das emoções. Para o homem "primitivo", as experiên

cias da vida são carregadas de sentido, ele mesmo não pode se abstrair da presença dos fenômenos que o 

78 MAYBURY-LEWIS 1965 l311] p.59-107. 
79 lbid. Possivelmente a inferência causal não poderia ter sido mais acertada. A mulher do antropólogo, provavel

mente, agia como um portador assintomático. 
80 A obra de EE. Evans-Pritchard foi "Theories ofprimitive religion", publicada originalmente pela Oxford Univ. 

Press em 1965. 
81 JAHODA op.cit.p.l07. 
8

: ibid. p.96. 
83 Skinner B.F. "Science and human behavior", apud. JAHODA, op.cit.p.95. 
84 JAHODA op.cit.p.l38. 
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cercam. 85 Com isso, viabilizam-se as profecias auto-realizáveis. Na simetria e repetição poupa-se o pro

cesso mental elaborado da busca de verdade e coerência, ficando naquilo que Moles definiu como "lógica 

preguiçosa". 86 Eventos decorrentes de perigos reais, por generalização, são associados com os perigos 

imaginários, permitindo a respeitabilidade das opiniões.87 Como a parte é associada ao todo, qualquer indí

cio, capaz de se encaixar em um já ocorrido, é constatação causal. Sem preocupar-se com a contradição o 

pensamento mágico-supersticioso viabiliza-se por construções dinâmicas, onde as lutas e os mitos vão pre

enchendo racionalmente as lacunas. Bem ao contrário do esforço científico, o qual busca uma realidade 

estática, fotográfica, de onde emerge uma relação causal congelada. 88 Pode-se dizer que o lastro cultural e 

os interesses dominantes que preenchem as lacunas também as criam, como é o caso do esquecimento 

seletivo89 

Quadro 2.1 
Regras de operacionalização do pensamento mágico-supersticioso90 

Raciocínio Associativo 

Intuição 

Analogia/semelhança 

Contato/contágio 

Simetria 

Generalização/repetição 

Contradição 

Construção ativa 

Significado 

Prevalência dos pressentimentos, há vontade de agir sobre algo por algo. Não distinção 
entre o natural e o sobrenatural (Frazer) ou da objetividade da subjetividade91 

O igual produz igual ou, o efeito é semelhante às causas. Pode-se produzir detenninado 
efeito imitando a coisa desejada (Frazer). 

As coisas, urna vez em contato, continuam a atuar reciprocamente à distância (Frazer). 

Prevalência do dualismo. 

Toma-se a parte pelo todo. Todos os objetos ou fenômenos que tenham um ponto em 
comum são associados como iguais. Busca de um já ocorrido e exclusão do novo. 

Não há preocupação em se excluir a contradição. As imagens são fluidas e dinâmicas. 
Há coerência com o conceito de luta na natureza. 

As lacllllas são preenchidas independentemente de um encadeamento conceitual. Tre
chos extravagantes/confusos vão se transformando para alcançar coerência conforme o 
lastro cultural e interesse dominante. 

Todos esses procedimentos, ainda que prevaleça uma enorme distância, continuam fazendo parte dos pro

cessos heurísticos no pensamento científico moderno, como ''fonte arquétipa",92 e não devem ser subesti

mados em sua capacidade de viabilizar a sobrevivência nas condições adversas.93 

85 MOLES. op.cit.p.l73-8. 
86 MOLES op.cit. 
8- JAHODA op.cit.p.97. 
88 MOLES. op.cit. 
89 O uso do amuleto é um típico exemplo de "esquecimento seletivo", quando o usuário lembra-se apenas dos 

eventos bem sucedidos que o amuleto permitiu. 
90 Dados de adaptados de AZCONA op.cit.p.67-68; JAHODA op.cit.p.54-5 e MOLES op.cit.p.l73-8. 
91 Exemplo nesse sentido é a prática comum na África Ocidental do uso de qualquer objeto como feitiço. É costu

me infligir suplícios ao objeto como forma de obrigá-lo a agir. Se não houver resultado ou este for contrário ao 
esperado. o objeto é simplesmente abandonado e toma-se outro. Conf. TOKAREV, op.cit.p.90. 

92 MOLES op.cit.p.200. 
93 O sucesso da forquilha para achar água decorre, por exemplo, da experiência que vai sendo acumulado pelo 

praticante. levando-o a uma "sensibilidade" determinística. Outros pelo contrário, também buscando certeza, en
contram o aleatório como garantia de sucesso. É o caso dos índios no Labrador que usam as imagens em ossos 
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2.2.2 A expressão heurística mítico-religiosa 

"Credo qui a absurdum." 

Tertuliano 94 

Os processos de concepção e descoberta da causalidade no pensamento mítico-religioso estão vinculados a 

um sistema de idéias e pressupostos distinto daquele vinculado pelo pensamento mágico-supersticioso. 

Muito embora a diversidade cultural proporcione múltiplas expressões religiosas, há aspectos comuns de 

convergência, como já salientados anteriormente. Os aspectos de maior interesse na causalidade seriam a 

separação do mundo natural do sobrenatural, a prevalência de um conceito de verdade. a exclusão da 

incerteza pela negação (e não pelo controle) e a dependência de um mito ou história fantástica para o posi

cionamento do homem e ordenação do mundo das coisas. 

A exposição de aspectos ontológicos ou lógico-epistemológicos na expressão mítico-religiosa fica sujeita às 

mesmas restrições já colocadas anteriormente para análise da expressão mágico-supersticiosa. Como o 

mito é o instrumento articulador das questões ligadas a esses aspectos, convém examinar também, em se

parado, tanto os seus princípios como algumas expressões clássicas na cultura dominante, em particular 

aquelas voltadas à explicação causal das adversidades ligadas ao trabalho. 

a) Pressupostos ontológicos 

O pensamento religioso reflete o horror do homem à desordem, ao indefinido. Seu primeiro passo na 

ordenação desse caos é instituir o mundo, é fazer o mundo ser e é por isso que Eliade afirma que o pensa

mento religioso exprime uma inextinguível sede ontológica. 95 E o mundo passa a ser mundo, ou cosmos, 

quando o homem concebe o sagrado. Por esse ato, o homem "primítivo" pôde introduzir urna ruptura 

entre o mundo natural e o mundo sobrenatural, capaz de gerar um novo gênero de explicações causais. 

Sob a condição de "sacralidade", uma parte do mundo pôde ser encantada, passando à condição de excep

cionalidade em força e potência além da natureza (sobrenatural) e além do homem (sobre-humana). Tal 

condição excepcional pressupõe-se boa ou má, benéfica ou maléfica, protetora ou ameaçadora e, a princí

pio, presente em todos os seres. O posicionamento afetivo levando ao respeito e, por conseqüência, ao 

temor constitui a expressão religiosa.96 

Enquanto o sagrado rompe, a religião liga. A religião estabelece um vínculo entre o mundo sagrado e o 

mundo profano, este referido-se ao homem e às coisas naturais. A religião estabelece um sistema explicati

vo geral entre causas e efeitos. As relações entre os seres, as formas do agir (valores morais) e as justifica-

de animais. reveladas pelo calor do fogo, como o melhor roteiro para caçada no seu território. Com isso, há 
sempre renovação dos sítios de busca, conf. JAHODA, op.cit.p.l48-50. 

94 
( 155-222 a.C.) "Creio por ser absurdo." Expressão preferida pela corrente mística no cristianismo no século 
XII. em oposição aos racionalistas (escolásticos), conf. TOKAREV, op.cit.p.405. 

95 ELIADE 1957 [154] p.59-60. 
96 CHAUI 1995 [99] p.297-314. 
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tivas das imposições (sustentação política) são articuladas numa visão única do mundo, narrada pelo 

mito.97 

O vínculo que a religião estabelece entre o sagrado e o profano ou, entre o natural e o sobrenatural, se faz 

pela sacralização e pela consagração. Por estas ações a religião transmuda a condição do espaço (criando 

locais sacros), a condição dos objetos (para adoração ou temor, como no tabu) e a condição do tempo 

(abolição do passado e do presente), graças à narrativa de uma história sagrada, ou mythos (no original 

grego). Cabe ao ritual a operacionalização dessa ligação natural/sobrenatural, reforçando e mantendo essa 

organização espaço-temporal preconizada pelo mito. Sendo assim, o ritual se caracteriza pela repetição 

minuciosa e perfeita de gestos e pela rememoração perene de um acontecimento primordial, o mito, resul

tando na exclusão tanto do presente como do passado.98 

O mito apresenta-se, dessa forma, como elo central na causalidade religiosa. Graças ao mito, não existe 

acaso na causalidade religiosa, não há também coincidências, pois o mundo é uma existência ordenada, 

conforme a concepção mítica. O mito dá a explicação para a ordem natural e humana das coisas, ele esta

belece como e porque a ordem do mundo existe. Ou seja, melhor do que qualquer outra explicação possí

vel, o mito dá ao mesmo tempo um sentido perfeito ao mundo. O sentido é perfeito porque está e não está 

ao mesmo tempo na realidade do homem, a partir do instante em que toda realidade pressentida deve ser 

reduzida àquela anterior, da ordem do fantástico e na forma do mito. Consequentemente, será no mito ou, 

mais particularmente, na sua interpretação que a causalidade será buscada. Assim como no pensamento 

mágico-supersticioso, haverá causalidade universal (causa para tudo) e não será tolerado o diferente (ex

clusão da alteridade), pois o mito garante a existência de todas as causas e de todos os arquétipos. Mas 

essa concepção ontológica calcada no mito e na divisão natural/sobrenatural implica em outros encami

nhamentos lógico-epistemológicos de explicação da causalidade. 

b) Pressupostos lógico-epistemológicos99 

Como visto, no pensamento mítico-religioso a causalidade dos fenômenos é sobrenatural, mas o espaço 

para sua busca é dado pelo mito. Como na concepção mágico-supersticiosa, a busca não é ao acaso, mas é 

determinada pelos pressupostos ontológicos (separação natural/sobrenatural, ordem e certeza) e por meca

nismos vinculados a uma "lógica própria", ou, "lógica religiosa". Por "lógica religiosa" entenda-se uma 

lógica vinculada ao propósito religioso. Como qualquer dogma. a crença religiosa está destinada à adesão 

coletiva. Mas ao contrário da crença cient{fica, que a faz apenas pelo emprego de recursos lógicos de de

monstração/experimentação, a crença religiosa requer a confirmação por outrem para proporcionar a se

gurança do seu dogma. 100 Essa ressalva é necessária porque o mito, enquanto expressão fantástica e enig

mática, propicia as mais diversas interpretações, quase sempre contraditórias, como o é o cristianismo, por 

exemplo. Sendo assim, a causalidade prende-se às interpretações/revelações, vindo a constituir o poder 

arbitrário da verdade, manifestado pelos profetas, adivinhos e sacerdotes. A expressão desse poder é a 

interpretação/revelação da verdade vinculada nas leis divinas, cuja condição permite ligar o infortúnio à 

falta, à culpa ou ao pecado. 

9
" ibid. 

98 ibid. 
99 A expressão "lógico-epistemológico" está sendo usada aqui a partir de uma significação ampla. Ver nota no 

título do item 2.2.1- b. 
100 A distinção de necessidades é feita por VUILLEMIN 1989 [ 486]. 
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A verdade pode ser manifestada ou revelada. No transe ou no êxtase místico a verdade divina manifesta

se ao homem. Este, ao escapar do mundo natural para atingir o sobrenatural, encontra-se numa experiên

cia individual particular, impossível de ser traduzida ou transmitida a qualquer outra pessoa. Outra possi

bilidade é quando o homem mantém-se na sua condição natural e a verdade lhe é revelada nesse estado 

através de sonhos ou visões. Nesse caso, a verdade divina pode ser escrita ou dita, em geral por parábolas 

ou metáforas, vindo a constituir enigmas passíveis de múltiplas interpretações de significados e sentidos. 

As religiões judaico-cristã e islâmica são do último gênero, por isso chamadas de religiões reveladas. 101 

Em consonância com a interpretação dualista do mundo, a concepção mítico-religiosa mantém coerência 

separando o bem do mal. Nas religiões monoteístas, essa coerência fica prejudicada pela inerente contradi

ção da possibilidade de existência do mal diante de poder absoluto de uma divindade única voltada para o 

bem. O recurso lógico, ainda incapaz de escapar da contradição, é excluir qualquer positividade possível no 

mal 102
, ou seja, o mal é a ausência do bem, é a privação do bem, é estar sem Deus, é estar em falta. O mal 

é o pecado, é a transgressão da lei divinai03 Dai a sinonímia para falta, compreendendo-se no termo tanto 

ausência como transgressão. 

Em conformidade às formas do lidar com a falta, o pensamento mítico-religioso posiciona-se em relação ao 

determinismolvoluntarismo. Nas religiões de exterioridade, a falta é a ação externa visível, denotando 

uma irreverência à divindade. O ato pode ser voluntário ou involuntário e pode ser mitigado pelos rituais de 

purificação ou expiação, mas o perdão depende dos caprichos da divindade. A falta decorre de uma fatali

dade ou destino (/atum no latim e moira no grego), a decisão é divina e não depende da vontade do agente. 

Nas religiões de inferioridade, como a judaico-cristã, a falta decorre de uma ação interna, existindo uma 

vontade má. O crime é a condição consciente dessa vontade, o erro é a condição de ignorância ou entendi

mento equivocado. Em qualquer dos casos há transgressão e, portanto, culpa. A superação da culpa, ou da 

condição de pecado, implica no perdão e este exige uma experiência interior precisa, o arrependimento 

(reconhecimento da condição culposa). O agente é responsável por sua falta porque dispõe de liberdade 

para escolher entre o bem e o mal. 104 Falta, culpa, pecado são condições associadas às leis divinas, inter

pretadas a partir das revelações enigmáticas não questionáveis e, portanto, vinculam-se à obediência. 105 

Algumas religiões, por diferentes razões, alcançam condições mundiais. Em particular no cristianismo, 

como dogma dominante no ocidente, essa condição foi alcançada tanto graças à continua incorporação de 

práticas estranhas ao judaísmo (sincretismo religioso), como pelo exercício da contradição dogmática, em 

consequência daquela. A partir do século 11 o cristianismo passa a agregar manifestações religiosas estra

nhas ao judaísmo, particularmente, cultos orientais, helênicos e mais tarde, essencialmente "pagãos" dos 

povos bárbaros na Europa, possibilitando sua nova condição de religião supra-nacional. 106 Idéias, práticas 

e interesses conflitantes foram gerando diferentes disputas dogmáticas que, de urna forma ou de outra, não 

chegaram a ser inteiramente superadas. Por exemplo, os preceitos fundamentais do cristianismo sejam a 

culpa universal (todos são pecadores, ou a igualdade dos homens no pecado) e a redenção/salvação (o 

101 CHAUI, op.cit.p.lOO. 
10~ A exl'ressão popular "Há males que vêm para bem" denota não a positividade do mal (algo mau para um pode 

ser bom para outro), mas sim a ignorância diante do mistério divino (':4 vontade de Deus segue por linhas 
tortas). Como fonte exclusiva do bem, Deus não pode permitir o mal. 

103 CHAUI. op.cit.p.301-2. 
104 ibid. 
105 É bastante sugestivo que a expressão "islã" signifique "obediência" na língua árabe, conf. TOKAREV, 

op.cit.p.415. 
106 Exemplos de tradições orientais ou bárbaras incorporadas são o festejo natalino (solstício de inverno), a Deusa

Mãe, como possibilidade de concepção de uma divindade na mulher virge~ e o exorcismo para expulsar espí
ritos maus. entre outros. Conf. TOKAREV. op.cit.p.397. 
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sacrifício expiatório de Jesus redime a humanidade do pecado) implicariam em tomar desnecessário qual

quer outro sacrificio, contradizendo a prática do auto:flagelo como forma de expiação dos pecados. De 

fato, a prática de sacr~ficio e as concepções dualistas, separando corpo e espírito foram correntes na cultu

ra helênica. O dogmatismo dos gnósticos, separando o gênio bom à matéria escura, foi também decorrente 

do idealismo grego tardio. Mais tarde, na idade média, essas doutrinas dualistas são retomadas e combina

das fazendo com que toda matéria, inclusive o corpo, fosse considerada como criação do espírito mau, ao 

contrário das coisas espirituais, como a alma humana, que seriam frutos exclusivos do deus bom. 107 A 

contradição cristã é ainda mais relevante na causalidade. O dogma da predestinação contradiz a pregação 

da liberdade humana ou livre-arbítrio. Além disso, se Deus é onipotente, onisciente, todo poderoso e fonte 

do bem, como é possível ao homem cair em falta? 

Em suma, no intento de excluir alteridade e manter causa universal (transcendente), busca-se explicitar 

além do "quem", também um "como" na forma de falta ou pecado passível de revelação ou interpretação 

pelo mito. 

c) Conhecimento mítico 

A expressão mito. ou o qualificativo mítico. está sempre associada a urna conotação negativa, tratada 

como objeto de desprezo. 108 Entretanto, o mito tem tido um papel importante na compreensão do mundo e 

da condição humana. A palavra mediadora entre o sensível e o inteligível, o Jogos, o pensar lógico, só pode 

nos atar ao já oferecido, só se pode explicar ou refletir em relação à este. 109 É o mito que, ao transportar a 

imaginação para o domínio do desvelamento primordial, nos mostra o que poderia ser, ultrapassando o 

sentido aparente ou dando um sentido ao sem sentido. O mito oferece regras práticas para a orientação 

humana, sendo por isso o recurso por excelência no pensamento causal religioso em sua proposta de resol

ver crises. ao expor valores não particulares ou contingentes. 110 Até a Idade Média, por exemplo, não havia 

uma clara distinção entre mito e religião, sendo aquele o instrumento teológico desta. 111 

A colocação mítica é muito particular e não deve ser confundida com lenda ou fábula porque o mito é, 

antes de tudo, um acontecimento exemplar. 112 O mito constitui urna realidade absoluta 113
, sendo, portanto, 

enquanto um modelo do real. uma verdade absoluta. Desta forma, tanto mais o pensamento religioso se 

aprofunda no mito, mais ele imerge no real e menos se arrisca a perder-se em ações não-exemplares, subje

tivas ou aberrantes. 114 Viver na condição sagrada, ou, na vivência do mito, é exprimir o desejo de viver 

urna realidade objetiva, sem se deixar paralisar pela "relatividade sem fim das experiências puramente 

subjetivas". 11 ~ O homem afasta o risco das ilusões oferecidas pela realidade ao se aproximar desse mundo 

107 TOCAREV op.cit.p.396-404 interpreta essa doutrina como um ressurgimento do Masdeísmo (conceito do espí
rito do mau. o diabo), uma das muitas influências orientais no cristianismo do século 11-III. 

108 Para CESAR 1988c [96] essa conotação negativa decorre da depreciação da linguagem e do pensamento simbó
lico. Enquanto SILVA 1988 [443] interpreta a depreciação dos mitos como decorrente da prisão ao inteligivel 
em que se encontra o pensamento contemporâneo, faltando-lhe liberdade em relação ao já conhecido. A uni
versalização do conhecimento científico estaria impedido o pensar além do dado. 

109 SILVA op.cit. 
110 JORGE 1994 [241]. 
111 ALMEIDA 1988 [15]. 
112 JORGE op.cit. 
113 ELIADE 1963 [155] p.l23. 
114 ELIADE 1957 [154] p.84. 
115 ibid. p.32. 
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real e eficiente, proporcionado pelas certezas do mito. Esse horror à desordem, ao caos, atrai o homem para 

essa perfeição exemplar. Em seus momentos de vida diante da crise proporcionada pelo inusitado, o homem 

volta-se ao mito em busca da organização da origem, capaz de corrigir o desordenado e de fazer nascer 

para um novo modo de ser (ordenado). Dar ordem de origem ao desordenado, como no ato da ereção da 

cruz ou da bandeira, ou fazer nascer de novo, regenerando, como na psicanálise freudiana, são exemplos 

dessa "volta para trás" para seguir à frente na esperança de se ter renascido. 116 

O tema da origem (mito "cosmogênico''), quase sempre o mais freqüente, define-se muito mais pelo modo 

como narra essa origem. 117 Assim, o mito não explica, ele narra, porque explicar implica em rejeitar algo 

(excluído ou não dito), enquanto que ao narrar o sujeito estabelece aceitação do que está sendo dito, sem 

necessariamente excluir o omitido. 118 O que importa ao sujeito narrador, portanto, não é dar razão às suas 

palavras, mas sim expressar a memória. 

Ao expressar a memória, o sujeito recorda e ao mesmo tempo expõe o seu poder sobre a história. Conhecer 

a história primordial é deter o domínio mágico sobre as coisas. O conhecimento proporcionado pela memó

ria faz do homem o senhor do seu destino, ao saber que tudo o que ele faz já foi feito nos princípios do 

tempo pelo herói arquétipo. Diante da incerteza proporcionada pelo novo ou inusitado que o ameaça, o 

homem encontra na rememoração do mito a elíminação de suas dúvidas quanto ao resultado do seu empre

endimento necessário. Assim, o homem deixa de ter medo de navegar porque o que pode acontecer (o in

certo) já foi revelado pelo herói mítico em sua própria navegação. 119 

O mito não coloca relação entre os objetos e suas causas propriamente, pois os seus enunciados não se 

referem a natureza fisica dos mesmos. As colocações fazem referência ao lugar do homem no cosmos e 

seus enunciados referem-se à conduta ou ação do homem no mundo e na sociedade em que vive. O conhe

cimento mítico distingue-se assim do conhecimento científico pois enquanto este está voltado às experiên

cias pessoais e diretas no agir com a natureza e com o homem, naquele as experiências pessoais referem-se 

a crenças mais ou menos razoáveis com o propósito de integrar o homem numa unidade, dando sentido a 

sua existência. 120 O mito confere forma às experiências humanas, possibilitando um ato sintético ao com

por intenções, causas e infelicidades. 121 

A função principal do mito é transcender o imediato122
, ou pensar além do dado. 123 Seu propósito é resolver 

conflitos que não encontram solução, vindo a constituir uma segunda realidade para aquela busca. Com 

isso, a sociedade pode continuar com o problema sem ser destruída por ele, ou, apesar dele. 124 Essa segun

da realidade, ou realidade mítica, é constituída por realidades arquetípicas, estabelecendo paradigmas 

trans-humanos, decorrentes da interpretação dada àquela verdade narrada. 125 

116 ibid. p.32. 59 e 72. 
11

' CHAUI op.cit.p.310-3. 
118 F ABRI 1988 [158]. 
119 ELIADE 1963 [155] p.83-4, 125. 
120 AZCONA op.cit.p.3l. 
121 ALMEIDA op.cit. Pode parecer contraditório a atribuição de causalidade pelo mito. De fato. ao mito não im

porta estabelecer estrita relação de causa entre as coisas, porque ele em si já é uma explicação causal perfeita 
para tudo. Isto porque, como recorda ELIADE 1957 [154] p.99, no mito " ... o mundo existe, está ali, e tem uma 
estrutura: não é um Caos, mas um Cosmos, e revela-se portanto uma criação, como obra dos deuses. " Tratan
do-se de coisa criada. pois " ... o mundo não é uma coisa inerte, sem objetivo e sem significado", tudo sempre 
deve ter causa. necessariamente (p.l35). 

m CESAR 1988c [96]. 
123 SILVA 1988 [443]. 
124 CHAUI op.cit.p. 310. 
125 CESAR op.cit. 
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O mito fabrica seu objeto não por uma coerência lógica (no sentido restrito do termo) mas por uma "bri

colage" capaz de algum sentido explicativo, conforme Levi-Strauss, 126 ou mesmo vários. Para alguns, tra

ta-se de uma meta-lógica. 127 A operação do mito, por sua vez, busca uma lógica de compensação e conser

vação social, evitando assim qualquer mudança. Graças ao seu uso, a experiência da história e do tempo 

ficam excluídas 128
, pois o mito, como recurso do homem para excluir a ameaça do novo, é a conduta de 

retorno à ordem por umformulário de integração. 129 

Não é sem razão, portanto, que os mitos "cosmogênicos" em diferentes culturas vão iniciar a narração com 

a frase "no início era o caos ... entãofez-se a ordem ... ". Na concepção mítica, como visto, o predomínio é a 

memória daquela ordem, e o desastre, por conseqüência, é o esquecimento. Quem erra, erra porque esque

ce.130 

d) Mito, trabalho e contingência 

O conteúdo mítico é o referencial por excelência nas situações de crise, como é o A T. Embora os con

ceitos de trabalho e, por conseqüência, dos seus acidentes sejam muito recentes, os mitos antigos contém 

muitas soluções arquetípicas, permitindo a compreensão daquele fenômeno sob estes referenciais. 

Antes de mais nada, é preciso resaltar que, sob a interpretação mítica, o trabalho reveste-se de uma condi

ção sagrada. A sacra/idade do trabalho não é um fenômeno estranho ou superado, muito pelo contrário, 

como o demonstra as crises de desemprego nos tempos recentes. A palavra grega techne, traduzida por 

técnica, significa "tudo o que é ordenado, submetido a regras". Em seu campo semântico techne se opõe ao 

acaso, ao expontâneo e ao natural. 131 A tradução latina de techne é ars e para os antigos, não havia essa 

distinção entre a arte e o trabalho executado conforme a técnica. Com a sacralização e ritualização do 

mundo e da vida, a techne (como um ordenador do caos) assume uma condição sagrada. O artista ou o 

artesão é um iniciado, como um mago, e deve atender um ritual. No seu produto não há acasos, só há im

perícias em virtude da insuficiência da iniciação. Todas os imprevistos são elimínados graças às certezas 

das regras, aos rituais de iniciação (a nossa moderna "diplomação") e de rememoração, cujos procedimen

tos resgatam os mitos de origem (como nas modernas "entidades de classe" e nos "santos padroeiros", que 

datam das antigas corporações de oficio). 

Cada mito exprime uma razão132 e essa razão pode ser interpretada em termos ideológicos. O mais comum 

é o exemplo do castigo do homem pelos deuses por transgressão das leis divinas, como o mito do Dilú

vio.133 Tão "primitivos" são também os mitos ligados ao totem. Estes, expressando sua ligação ao mito de 

origem do clã, vão constituir uma espécie de fundamentação ideológica de direito ao território pelo gru

po. 134 O mito da "Redenção pelo do justo" foi resgatado por Marx ao idealizar no proletariado a condição 

126 CHAUI op.cit.p. 311. 
127 CESAR 1988g [97]. 
PS CHAUI . - op.clt.p. 310. 
129 A proposição é de Gusdorf, citada por MORAIS 1988f [333]. 
130 ELIADE 1963 [ 155] p.11l. 
131 CHAUI op.cit.p.317. 
132 ATLAN 1996 [28]. 
133 TOKAREV op.cit.p.219. 
134 TOKAREV op.cit.p.22. 
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do "ungido" ou do "inocente", cujos sofrimentos são chamados para mudar os estatutos ontológicos do 

mundo, numa luta entre o bem e o mal. m O "Hino da pérola" é um mito gnóstico (século li) e tem sido 

tomado como exemplo da condição de alteridade. 136 A história conta as adversidades de um príncipe que 

parte em busca de uma pérola guardada por serpentes no mar. Despojado de seus atributos reais, o prínci

pe se vê no Egito como um estrangeiro e se apressa a vestir as "roupas do lugar" para não levantar suspei

tas da sua missão. Para reduzir os riscos o príncipe não hesita em vestir andrajos, portando-se como um 

autóctone, ou seja, reduzindo a alteridade. 137 

Os mitos ligando dor, sofrimento e sacrifício às contingências ou vicissitudes no trabalho podem apresentar 

diferentes propósitos. Em geral o sofrimento liga-se a rituais de iniciação que ainda hoje são partilhados 

pelo homem moderno. São os rituais de confronto com um "comportamento exemplar" que se submetem os 

jovens nas "provas" e nos "testes". As "dificuldades exemplares" apresentadas ao iniciante o colocam di

ante do limite da sua capacidade, concebendo ele próprio a consciência de suas forças, tal como o jovem 

guerreiro "primitivo" .138 Em outras condições, o sofrimento é algo a ser evitado, nunca buscado. Entre os 

"primitivos" norte-americanos, é sugestiva a resposta de um xamã esquimó: 

"Não temos medo da morte, mas dos sofn·mentos. Temos medo dos mortos e das almas 

dos animais mortos durante a caça ... por isso respeitamos nossos costumes e observa

mos nossos tabus." 139 

Os mitos ligados ao sacrificio são relativamente pouco comuns e parecem ser mais freqüentes nas socieda

des que lidam grandes adversidades e acaso, ou seja, sob elevado risco. Mesmo em populações sujeitas às 

condições mais primitivas como os australianos e tansmânios 140
, ou os indígenas norte-americanos14

\ não 

há registro de sacrifícios na verdadeira acepção da palavra, embora entre estes houvesse o costume do au

toflagelo. O autoflagelo tem um significado distinto para o homem "primitivo", pois tem por objetivo fazer 

com que os deuses se apiedem do suplicante. 142 Em contraste, o oferecimento de sacrifícios foi muito co

mum entre os fenícios 143 e entre os antigos gregos144
, todos conhecidos navegantes. O clássico mito grego 

da Odisséia foi analisado nesse aspecto por Adorno e Horkheimer na "Dialética do esclarecimento " 14~ e a 

própria análise reinterpretada por outros. 146 

135 ELIADE 1957[154] p.168. 
136 SALLES 1995 [424]. 
1r Algo semelhante ainda se mantém na expressão "Em Roma faça como os romanos". 
138 ELIADE 1957[154] p.170. 
139 Relatado por Knud em 1954. apud. TOKAREV op.cit.p.67-8. 
140 TOKAREV op.cit.p.33. 
141 ibid. p.74. 
14~ ibid. p. 79. 
143 ibid. p.241. 
144 ibid. p.305. 
145 AOORNO& HORKHEIMER 1944 [7]. 
146 Ver, por exemplo ZAIDAN FILHO 1989 [503]. 
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e) Risco e a racionalização do sacrifício 

219 

De todos os animais que podem ser considerados possíveis víti

mas sacrificiais, o homem é o único que pode cumprir sacriji

cios. 147 

Na "Dialética do esclarecimento"148
, Adorno e Horkheimer analisam como o mito constitui esclarecimento 

e como este converte-se naquele. Na demonstração dessa tese, os autores analisam o mito da Odisséia, 

classificando-o como um dos mais antigos e representativos da burguesia ocidental. Nessa obra clássica, 

estudam os conceitos de sacrificio e renúncia e mostram como o mito do sacrifício para poupar sacrifício 

no processo da dominação da natureza alcança até os tempos modernos. Para eles, a história da civilização 

é a história da introversão do sacrificio, uma história da renúncia. A interpretação mágica e coletiva do 

sacrificio, negando totalmente a sua irracionalidade, seria a sua racionalização. 

Os objetivos de Adorno e Horkheimer prendem-se à análise da condição burguesa, ao mostrar como essa 

racionalização do sacrificio progride atingindo a troca, como secularização do sacrificio. O logro presta-se 

para dominar, dominar os deuses através do sacrificio, derrubando-os exatamente através do sistema de 

veneração. Transformar o sacrificio em subjetividade faria parte daquela astúcia que sempre teve uma 

parte no sacrificio e mais: "Na inverdade da astúcia a fraude presente no sacrifício torna-se caráter. " 

É assim que o herói de Homero, para enfrentar o canto das sereias, se deixa amarrar ao mastro do navio 

para atravessar o estreito. Em desespero, ele tenta desatar-se, de forma tão selvagem quanto o canto que só 

ele ouve. É com a astúcia (ou logro) que o desafio é superado, pois a lenda não diz se deve-se ouvir o canto 

amarrado ou não. Embora os remadores tenham botões de cera nos ouvidos, Ulisses cumpre a sua parte, 

mas furta-se ao sacrificio sacrificando-se. 

Na viagem de Ulisses, Adorno e Horkheimer percebem aquilo que a teoria burguesa fixou posteriormente 

ao conceito de risco: a possibilidade de ruína é a justificação moral do lucro. É o logro transformado em 

astúcia. Diante das forças da natureza a escolha é lograr ou arruinar-se. Mas o homem, diante das adversi

dades que o transcendem, deve estar preparado ao sacrificio, um sacrificio que poupa sacrificio. 

147 Definição clássica para o homem na obra dos Vedas, conf. MALAMOUD 1995 [292]. 
148 ADORNO & HORKHEIMER. op.cit.p.53-80. 
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2.3 DISCUSSÃO 
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"Seria melhor, realmente, aceitar os mitos sobre os deuses do que aceitar ser 

escravo do destino adotado pelos filósofos naturalistas, pois os mitos têm como 

se fosse impressa em si mesmos a esperança de que os deuses podem ceder às 

preces e homenagens que lhe são prestadas. enquanto o destino dos filósofos 

naturalistas é uma necessidade inflexível." 

"Tampouco um homem sàbio supõe que o acaso seja uma divindade, como crê 

a maioria, pois não há desordem nos atos dos deuses; nem supõe que seja uma 

causa, embora incerta, pois não crê que nenhum bem ou mal seja concedido 

por acaso aos homens de maneira a fazer a vida feliz. embora proporcione o 

ponto de partida de grandes bens e grandes males. " 

Epícurus 149 

Vive-se nos mitos sem a plena consciência desse viver. Como anunciou Epícurus há mais de 2.500 anos, se 

por um lado o determínismo da natureza nega a esperança, por outro, aceitar o acaso como causa afronta a 

ordem do mundo. Assím, como aceitar as leis da natureza sem perder a esperança? Como incluir o acaso 

sem cair no absurdo da desordem? Para o homem moderno a solução será tomar para si a determínação e o 

acaso. O homem será a esperança de si mesmo, como será visto ao se discutir causa humana no A T. Para 

Epícurus, distante dessas pretensões e na sensatez da filosofia antiga, algumas coisas aconteceriam neces

sariamente (a necessidade), gerando irresponsabilidade. Outras, como o acaso, seriam inconstantes e ou

tras ainda dependeriam de nós, seriam as livremente escolhidas (livre-arbítrio), naturalmente acompanha

das por censura ou louvor. 150 

Mas tanto numa condição (o homem como senhor do seu destino) como noutra (da necessidade e do acaso) 

não há compreensão possível feita à margem da cultura, nem se pode desconsiderar que o homem moderno 

carrega uma herança religiosa e supersticiosa muito pouco fácil de se desembaraçar151
. Os homens são 

obrigados a agir no mundo, circundados por fatos e objetos e precisam, ao mesmo tempo, encontrar um 

sentido para a sua vida. Esse sentido é encontrado a partir da construção de diversas tramas conceituais. 

agindo na realidade material e imaterial da melhor forma possível. Essas tramas vêm a constituir as formas 

distintas de conhecimento, condicionados historicamente e repletos de interesses dominantes. Não há por

tanto o conhecímento, mas sím conhecímentos. O conhecímento, por sua vez, traspassado por tradições 

culturais, está carregado de subjetividade, graças aos sentímentos e à afetividade que essas tradições pro

porcionam. É a força explicativa do conhecímento passado, proporcionado pelas tradições, que possibilita 

ao homem ultrapassar o seu desconcerto de ter que explicar o acontecímento (ou o novo). As tradições 

culturais decidem previamente qualquer ação do indivíduo, impossibilitando a explicitação das razões para 

149 O pensamento do filósofo Epícurus (341-271 a.C.). contemporâneo de Aristóteles, foi transcrito por de Diôge
nes Laêrtios no século III. A passagem epigrafada é o #134 está em LAÊRTIOS (séc. III) [262] p.283-
32L(grifo nosso). 

150 ibid. p.314. 
151 Para JAHODA op.cit.p.l67, superstição é um modo íntimo ao pensar humano. Para ELIADE 1957 [154] 

p.166. o homem moderno. ainda que firme no seu propósito a-religioso. " ... não pode abolir definitivamente seu 
passado. porque ele próprio é produto desse passado." 
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a decisão pessoal. Sendo assim, "Quanto mais forte é a tradição cultural, mais se acha tudo previsto de 

antemão. "152 

Mesmo o homem moderno, vivendo numa sociedade pretensamente racional, os saberes continuam carre

gados de afetividade em decorrência dos ensinamentos das gerações passadas, necessários à orientação de 

vida. Graças a esse conhecimento compartilhado, viabilizam-se os consensos e é compreensível que seja 

justamente esse aquele prioritariamente requisitado nas situações envolvendo incertezas, repletas de perple

xidade e carentes de sentido, como é o AT. Além disso, a ciência por si mesma não pode oferecer um senti

do para a existência, ao contrário do conhecimento. É por isso que Habermas coloca que a ciência pode 

ser neutra. mas não o conhecimento, mesmo o conhecimento científico. m Como existem, ou melhor di

zendo, subsistem vários interesses, não poderia haver o conhecimento, mas sim conhecimentos, como já 

colocado acima. 

Os conhecimentos mágico-supersticioso e mítico-religioso vinculam-se, assim, a determinadas tradições 

culturais e determinados interesses. Antes de se iniciar esta discussão propriamente, confrontando os acha

dos com às práticas de investigação de AT, convém colocar ainda uma questão. Quais são os determinantes 

de tradição cultural e de interesse que estimulam a construção heurística por esses caminhos, colocando 

outros conhecimentos em segundo plano? Em outras palavras, quais seriam, portanto, os "atratores" para 

um pensamento de causalidade universal e de exclusão da alteridade, vistos como dominantes nessa forma 

de conhecimento, como pôde ser deduzido da exposição apresentada? A constatação de Adomo154
, entre 

outras possíveis, é o preconceito. Na década de 40 uma pesquisa conduzida entre norte-americanos mos

trou que um cenário doméstico tirânico e arbitrário predispõe o sujeito ao preconceito e a aceitar explica

ções supersticiosas. O cenário de arbitrariedade, disciplina e rígido controle é incubador da intolerância, é a 

sustentação da rejeição do diferente e o apego às explicações absolutas. 

Evidentemente, em cada cultura, ou mesmo, em cada situação de uma dada cultura, poderá se observar 

mais ou menos arbitrariedade, legitimando o preconceito e, portanto, a explicação causal preconceituosa. 

Mas o que se pretende discutir, é como a investigação da causalidade do AT se presta do preconceito, ao 

usar os processos heurísticos mágico-míticos para viabilizar a dominação, expressa pelo interesse. 

2.3.1 Aspectos gerais do uso da causalidade não-científica nos processos de investigação de A T 

A princípio, não se pode generalizar os processos usuais de investigação de A T como uma prática 

essencialmente cient{fica. O simples fato de se usar uma sistemática rigorosa, conforme um método, não dá 

necessariamente essa garantia, pois não se pode negar a mesma possibilidade de rigor e de método (o ritual) 

na causalidade mágico-mítica. Mesmo a formulação e verificação de uma hipótese, ainda que raramente 

observadas, por si mesmas não dão também cientificidade ao processo de investigação, pois, sem um sis

tema teórico de coerência, não há como se distinguir uma causalidade (plausível nesse sistema) de uma 

mera coincidência de eventos concomitantes ou subseqüentes. Assim sendo, na ausência de uma explicita

ção do sistema teórico, a negação da coincidência implica necessariamente numa heurística mágico-mítica 

onde essa está sempre excluída por princípio. 

15
" AZCONA op.cit.p.29. 

153 HABERMAS 1968 [207]. 
154 ADORNO e col. 1950 [6], apud. JAHODA op.cit.p.168. 
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Em agravante, ocorre ainda que, na maior parte dos casos, a investigação de A T não se faz necessária por 

razões científicas. Não há, como principal propósito do investigador, uma descoberta ou verificação de 

uma teoria. Na maioria dos casos, a busca não é nem mesmo de causas, mas de responsabilidades, reme-

tendo-o novamente à conveniência da heurística mágico-mítica, esta mesma sempre voltada ao quem e não 

ao como relativo ao fenômeno. Por outro lado, a ciência, como conhecimento dominante, estabelece legiti

midade aos seus resultados. Assim, uma investigação de AT, ao se declarar "científica", pode muito bem 

estar buscando aquela legitimidade para um resultado bem pouco científico, resultado este em geral calcado 

na elevada convicção do investigador e sob desprezo de todas as evidências em contrário, ou seja, o resul

tado de um mero preconceito. 155 

A opção, ou mesmo atração, pelos processos heurísticos mágico-míticos, expressando preconceitos, decor

re ainda das impossibilidades da ciência em dar uma certeza absoluta para qualquer relação, particular

mente para os eventos históricos, impossibilitados de confirmação experimental. Além disso, a ciência, 

sendo incapaz de dar sentido aos acontecimentos, agrava essa mesma incapacidade pela sua condição de 

explicação estática, num tempo congelado do sujeito. As explicações mágico-míticas, por sua vez, não 

apenas retomam o sentido da existência humana [via (im)pericia ou destino] como também dinamizam a 

explicação ao inseri-la num contexto de passado e futuro do sujeito, alvo dos acontecimentos. E se nessa 

explicação não-científica ao acontecimento histórico tudo se dá com tanto sentido, é porque não há nenhu

ma "aleatoriedade". Tanto o exame dos vestígios como a consideração dos testemunhos, bem como a "sele

ção" de tudo o que é pertinente ao fenômeno se dá conforme um determinismo heurístico subjacente. 

2.3.2 A expressão do preconceito 

"É uma crença fUndamental de todos os aristocratas que 

o povo comum é mentiroso." 

F. Nieztsche 1 ~ 

A expressão do preconceito no processo de investigação de A T não implica, necessariamente, que o 

investigador seja preconceituoso. Tal como na prática supersticiosa, agir ou pensar fora de uma conformi

dade estabelecida pode implicar na sua exclusão do grupo. 157 O investigador não age preconceituosamente 

apenas porque assim quer agir, mas também porque assim deve agir. Essa coação materializa-se de dife

rentes formas. O investigador deve agir confirmando a sua formação teórica, por exemplo, ou posicionan

do-se politicamente, conforme o esperado por seu grupo de inserção ou por sua tradição cultural. Com 

alguma freqüência, o investigador pode-se ver em conflito em decorrência da dissimetria desses fatores 

155 MORAIS op.cit ao distinguir o sentido "restituinte" do sentido "instituinte" no mito. lembra que essa última 
forma veio prevalecer ao se substituir " ... a 'realidade' da unificação por uma imagem unificada ... ". No mito 
substituinte há "absolutização" dos relativos, quando a ciência assume uma postura messiânica de progresso, 
encarregada de a tudo dar solução. 

156 NIETZSCHE 1886 [351] p.333, # 260 "O que é ser nobre". 
157 JAHODA op.cit.p.62. 
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numa situação real. Mas a opção pelo preconceito, propiciador de "amor de si e desejo de segurança" 158 

prevalece, ainda que seja contra si próprio. Um dos casos investigados foi típico nesse sentido. 159 Um técni

co de segurança promovido recentemente, ex-investigador de acidentes e vítima ele próprio de um AT, ad

mitiu uma culpa que mais tarde revelou-se improcedente. De início, para ele era bastante clara a causalida

de estabelecida, graças à classificação prevista no manual de quase 150 páginas, objeto de seu pleno domí

nio. Cogitar outras possibilidades seria mesmo contradizer os seus atributos profissionais. Mais tarde, 

quando o pesquisador colocou questões contraditórias daquela explicação causal, gerou-se um conflito 

entre o investigado e o investigador. Aquele que antes admitia a culpa conforme a causalidade do manual, 

agora via este como distorcido e incompleto. O investigador, por sua vez, não admitia a contradição, ainda 

que ela fosse bastante evidente. Nas suas atribuições, ele não podia se dar ao luxo de por em questão o seu 

"instrumento" dador de tão confortáveis certezas. O quadro 2.2 resume as sucessivas revisões de atribuição 

causal que foram sendo construídas. 

O exemplo mostra a típica condição de explicação não-científicas. Não se trata apenas da expressão do 

preconceito, notado pela baixa pluralidade, mas a impossibilidade da dúvida e de colocações de ordem 

verificativas. Toda explicação não-científica é sempre completa e perfeita, bem como excludente de qual

quer outra explicação. 

Houve caso constatado, entretanto, em que a expressão de preconceito foi mais que explícita. Na palestra 

de exposição das normas de segurança da empresa, Narrativa 16 nos anexos160
, o apresentador, advertindo 

os trabalhadores para a proibição do uso de bermudas no local de trabalho, ridicularizou as opiniões em 

contrário denunciando o "desejo de rebolar" daqueles que assim o fizessem. Logicamente, em clima tropi

cal, o trabalho executado sob elevada demanda fisica não predispõe contra, mas sim a favor do uso de 

bermudas pelos trabalhadores, como é comum na construção civil na Austrália, por exemplo. Esse caso 

mostra como a obediência à regra, o condicionamento ao sacrificio ou mesmo ao absurdo vão se instru

mentalizar também por preconceito compartilhado, como o é a condição de masculinidade. 

As implicações do uso do preconceito e da prática intolerante faz encarar qualquer dissensão como uma 

conspiração, as fraquezas como sendo corrigidas pela delação, a força e a violência como justificadas pelas 

metas sublimes e o medo do desvio gerando a hipocrisia coletiva, ao se escolher o lado da força nos mo

mentos de decisão. 161 Assim, mesmo o investigador nas mais sinceras intenções e nas mais favoráveis incli

nações políticas, como foi um dos casos destacados na Narrativa 17162
, indigna-se com o comportamento 

das vítimas que nos depoimentos estão "sempre protegendo o companheiro". Além desse senso de "conspi

ração inerente" atribuído aos investigados e do anseio às delações, os investigadores compartilham (ou 

mesmo criam) as políticas de segurança que pregam metas sublimes como o "acidente zero". E é nesse 

distanciamento da realidade do trabalho que se expressa aquela forma de hipocrisia destacada por Vuille

min163, como em outro caso na mesma narrativa164
, onde o trabalhador exigia ações disciplinadoras da se

gurança contra os terceirizados. Ou ainda, como nos depoimentos colhidos após o desastre em Bophal, na 

Índia, em que o investigador classificou os trabalhadores como "naturalmente mentirosos", mas não seus 

chefes ou gerentes. 165 

158 VUILLEMIN 1989 (486]. 
159 Narrativa 15 no anexo B23. 
160 Narrativa 16 no anexo B25. 
161 VUILLEMIN op.cit. 
16

: Narrativa 17 no anexo B26. 
163 VUILLEMIN op.cit. 
164 Narrativa 17 no anexo B26. 
165 Conf. investigação descrita por Ka1ekar, apud. FREITAS 1996 [187] p.86. 
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Quadro 2.2 
Sucessivas revisões da atribuição causal pela vítima ao contestar uma investigação de A T.166 

Destaques 
no 

Formulário 
Antes Depois (t' revisão) Depois (2' revisão) 

"Agente do acidente" Inexistente. Sonda metálica quente. Plataforma. 

"Causas Imediatas" Não uso de carrusa de Não uso de camisa de manga Plataforma com área limitada 

"Causas Básicas" 

"Recomendações" 

manga longa. longa. e existência de vão com o 
costado do forno. 

Não uso de luva de ami- Não uso de luva de amianto 
anto cano longo. cano longo. Não uso de vestuário próprio, 

(camisa de manga longa) e 
Espaço insuficiente de tra- luva de amianto. 
balho 

Atitude imprópria (camisa Plataforma com espaço ma- Planejamento impróprio da 
de manga curta e tàlta de dequado para operação do tarefa. 
luva de amianto) para esse equipamento utilizado. 
tipo de operação, já que 
existia risco de contato do 
objeto com o braço. 

Desmontagem do equipa
mento com temperatura 
elevada. 
Usar carrusa de manga Usar camisa de manga longa. Complementar a plataforma 
longa. existente. 

Usar luva de amianto, cano 
Usar luva de amianto, cano longo. 
longo. 

Adequar o amostrador para 
Desmontar o equipamento amostragem nesse ponto. 
com temperatura sem risco 
de queimadura. 

Isolar sonda quando for fazer 
desmontagem. 

Desenvolver dispositivo para 
facilitar o manuseio da sonda. 

Usar luvas de amianto en
quanto a mesma não for iso
lada. 

224 

A frustração de muitos programas de segunmça pode ser compreendida pela "estagnação" que sempre 

acompanha um "sistema aparentemente coerente" 167
. As impossibilidades de se aceitar o .acaso ou a neces

sidade e a exaltação da regra convergem para um olhar reificado. Na melhor das hipóteses o trabalhador 

torna-se uma figura de "vontades" ou "desejos", onde os eventos "distrair-se" ou "cansar-se" só podem ser 

falhas e nunca necessidades. 

Tal como na explicação supersticiosa, as explicações de causalidade de A T misturam fatos com fantasias 

calcadas no preconceito. 168 Na causalidade do AT, pode ser um fato que "tenha havido falta de atenção", 

mas é urna fantasia pressupor que alguém possa manter atenção absoluta (e por todo o tempo de trabalho) 

no controle de uma condição perigosa. Pode ser um fato que "tenha havido distração", mas é fantasia pre

sumir que na execução da tarefa não haja outros objetos tão merecedores de atenção quanto aqueles envol

vendo perigo. 

166 Conforme caso descrito na Narrativa 15. anexo B23. 
16~ VUILLEMIN op.cit. 
168 JAHODA op.cit.p.97. mostra que a superstição depende de um mecanismo de transmissão social, onde o mago 

ou feiticeiro vai ganhando respeito ao formular conselhos realistas com generalizações, cujas fórmulas mistu
ram perigos reais e imaginários. 
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As explicações mais exóticas para atribuição de causalidade de AT, encontradas com alguma freqüência, 

constituem, ao mesmo tempo, verdadeiros absurdos científicos e casos exemplares para a heuristica mági

co-supesticiosa. Tal é o caso de atribuir a causalidade dos AT à "briga doméstica", à "insatisfação no 

trabalho" ou à "vitória" ou "derrota" de dado time nos campeonatos esportivos. Antes de mais nada, há, 

como na magia, a conveniência do esquecimento seletivo. Se o evento considerado é inespecífico (qualquer 

"briga doméstica") e, portanto, passível de verificação, o fato desses mesmos eventos terem ocorrido no 

passado sem causar AT é astuciosamente desconsiderado. Aqueles que, pelo contrário, alegam a tipicidade 

do evento, excluem, automaticamente, qualquer possibilidade de verificação. Além disso, ainda que pudes

se ser estabelecida uma "briga doméstica média", influindo na condição de trabalho "invariável" e produ

zindo um "acidente padrão", continua sendo convenientemente desconsiderado que essa análise probabilís

tica não é perfeita, pois os eventos anteriores estão sempre mudando a condição do sujeito no 'jogo do 

aleatório". Além disso, como toda explicação preconceituosa, o fato dos chefes, gerentes ou executivos 

também brigarem em casa não terem AT, tanto pode ser convenientemente esquecido como ardilosamente 

lembrado, dependendo dos fins justificativos que se tenha em mente. 

2.3.3 O processo de investigação de A T sob heurística mítico-religiosa 

V á rios aspectos da heuristica mítico-religiosa podem ser destacados no processo de investigação de 

A T. Novamente, convém ressaltar que o uso desses processos não deve ser interpretado como atributos de 

uma possível personalidade mítica ou mística, própria de alguns investigadores e não de outros. Pelo con

trário, a razão do pensamento heuristico mítico-religioso está na condição humana, como quis M. Eliade, 169 

e é por isso que a condução explicativa se apresenta tão "natural", ou mesmo "satisfatória", uma vez que a 

ciência não pode atender todas as necessidades explicativas que o acontecimento exige. 

a) O A T como acontecimento 

Na condição mítica o acontecimento quando histórico é histórico como tal, ou seja, nega-se toda possi

bilidade "trans-histórica" ou salvífica daquele. 170 O acontecimento, embora irrompa, não pode se manter 

nessa condição extravagante e, portanto, ele deve apenas suceder e ser sucedido. Há, por princípio, uma 

linha circular como espaço de inserção dos acontecimentos, de forma que localizá-lo é integrá-lo dentro de 

um continuum. A causa, buscada no processo de investigação, presta-se à revelação dessa origem, conce

bida pela certeza do círculo. Uma vez descoberta, a existência pode renascer, não pela causa "descoberta" 

em si, mas sim pelo processo reordenador que a investigação possibilita, ao fixar o acontecimento naquele 

círculo. O dedo ou a mão amputada (acontecimentos) não transformam-se em pontos de partida. O ponto 

de partida é a origem, é a causa, é a "distração", que de agora em diante deverá ser evitada nesse recome

ço. O acontecimento, a mão amputada, nada deve significar além da condição de deflagrador desse proces

so de retomo à origem e de renascimento ao que deveria ser e não foi (o trabalho sem A n. 

Cada A T é um acontecimento que em si mesmo pode ser ultrapassado, pode ser deixado para trás pois sua 

condição de novo deve ser perdida na descoberta da origem (a causa), graças a um processo redutor ao já 

sabido. Nesse instante de descoberta, o mundo readquire a sua perfeição perdida e o tempo volta a ser 

169 ELIADE 1957 (154) p.166. 
170 Perspectiva do historicismo, conf. ELIADE 1957 [154) p.97-8. 
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recontado, recontado a partir da origem, como bem se observa nos cartazes nas portas de fábrica, anunci

ando a todos o recorde diário de "dias sem acidentes", na forma da sua recontagem periódica. 

Com o cultivo da memona o acontecimento pode ser esquecido. Assim como no pensamento mrttco

religioso depende-se da rememoração exata e total do passado171
, também a investigação de causalidade 

do AT requer o resgate de todos os detalhes. Tal como no mito, essa memória minuciosa dá o poder sobre 

as coisas, ao explicar o novo como aquilo que sempre foi, quer seja a causa do A T, quer seja a façanha 

mítica. E se toda façanha apresenta a sua natureza fantástica, assim também vai se apresentar a causalida

de de A T. Reunindo simplicidade e complexidade ao mesmo tempo, as conclusões da investigação de A T 

não são óbvias, mas pelo contrário, apresentam sempre algo de fantástico, ao configurar a tragédia do A T 

como um enredo de detalhes triviais, presentes no cotidiano conhecido de todos indistintamente. 

Graças ao processo de rememoração e da construção de trama e sentido, o acontecimento (AT) vai sendo 

reduzido em sua singularidade aos eventos comuns a todos. O processo de redução chega ao seu ponto 

máximo ao se transformar em dado estatístico. Dai para frente, o acontecimento nada mais é do que uma 

causa, ainda que para o acidentado, em particular, significasse um evento repleto de espanto, dor e humi

lhação. Com a causa explicitada. nada disto passa mais a existir, nem para o investigador, nem para o 

investigado. O acontecimento, antes tão repleto do novo, não existe mais. Só existirá, dai para frente, a sua 

causa banal e, por isso mesmo, uma causa fantástica. 

Quando nada pode ficar sem resposta, não há contestações possíveis fora do mito a não ser por outro mito, 

ainda que se trate daquilo vivido por um outro que nem mais exista (a vítima no AT fatal). E, justamente 

porque nenhuma explicação fica inconclusa, prevalece a serenidade mágico-mítica, que a remoção do novo 

proporciona 172
, e continua-se a viver com aquele problema (o espantoso) mesmo sem resolvê-lo. 

A causa do AT, convertida em arquétipo mítico, tem assim o poder de excluir a história e o tempo. Como 

no pensamento mítico-religioso, isto se dá graças ao eterno retorno, excluindo o tempo, buscando a origem 

e definindo o fim, bem como à fixação das condições de ordem pelas formulação de regras e leis conduzi

das pela disciplina, contrapondo-se ao caos e às incertezas. 

b) A exclusão do tempo ou o "eterno retorno" 

No pensamento mítico, só pode haver cura quando a origem é conhecida, pois " ... a vida não pode ser 

reparada. só pode ser recriada mediante um retorno a partir das fontes. "113 Assim, a investigação de A T 

presta-se à essa concepção mítica de renovação. Nesse "voltar para trás", o mito permíte um renascer re

generado. Conhecida a causa (a origem), a existência do trabalhador perfeito pode ser recriada. Tudo se 

passa como se daí para frente ele se tomasse puro, livre das "contaminações" inerentes ao acidente. A in

vestigação de acidente e a determinação da causa é a esperança mítica de renascimento pela volta a origem. 

171 ELIADE 1963 [155)p.l22. 
}1"'~ • 

- JAHODA op.ctt.p.l38. 
173 ELIADE 1963 (l55)p.28-33. O ritual da cura implica na esperança de renascimento, conf. ELIADE 1957 [154) 

p.72-6. 
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Ao mesmo se presta os encontros de SIPAT, 174 em seu periodismo doutrinário e "festivo", encerramento de 

uma gestão e início de outra, prevalecendo não um tempo linear histórico com indivíduos transformados 

pelos acontecimentos, mas sim um eterno retorno, um recomeço formador de esperanças renovadas na 

figura mítica do trabalho sem acidentes. Como em toda concepção mítico-religioso, a força da verdade não 

está na coerência ou na plausibilidade lógica, mas sim no compartilhamento. Dessa forma, ainda que nada 

tenha sido feito de concreto para se mudar condições perigosas naqueles ambientes de trabalho, o evento 

festivo transmuda-os em novos e em confiáveis, aqueles mesmos que até então se apresentavam como cla

ramente temerários. São os discursos otimistas e as participações de alta hierarquia, tanto interna como 

externa, que melhor se prestam a essa renovação de ':fé". 

Essa volta para trás, permitindo a condição de renascer regenerado que a investigação da causalidade de 

A T proporciona, implica na rememoração. Tal como na prática xamanística, o passado do sujeito deve ser 

confrontado com o passado mítico. As ofensas, ainda que involuntárias, devem ser reconhecidas para que o 

recomeço possa ser resgatado. Exemplo nesse sentido também é a prática da psicanálise, com a busca 

pelo regressão ao passado trawnático na infância, ou mesmo em "vidas pregressas" e, a partir dessa desco

berta, recomeçar a vida, já agora clara quanto a origem. 175 É o pressuposto dominante de que para se viver 

como se é, há necessidade de se descobrir a origem do seu ser, de se ter uma seqüência ordenada onde a 

condição do presente faça sentido. Assim também no AT, descobrir sua causa é a condição para se poder 

viver com a situação traumática. Não é sem razão, portanto, os apelos às explicações psicanalíticas para a 

causalidade do A T. O sem sentido do AT, no seu absurdo, na sua contradição, passa agora fazer parte de 

uma seqüência ordenadora, doadora de sentido. 

c) Doação de sentido na ausência dos fins 

O estabelecimento de causalidade pressupõe a existência de um fim, pois da forma como tem sido con

cebida, só pode haver "causa" num mundo de finalidade. Mas não há concepção de finalidade na ausência 

de um sentido. Na incomensurabilidade do real, o mito proporciona o fim ao mostrar o sentido presente na 

redução desse real. O novo perde sua condição aterradora, à medida de sua inserção nesse cosmos, ou uni

verso ordenado. No pensamento mítico-religioso o fim é a ordem, alcançada pelas regras, pelos arquétipos 

e pelas leis divinas. 

O A T, por definição é um acidente, ou seja, não cabe um fim em si mesmo. Ao contrário de outros eventos 

indesejáveis e possíveis no trabalho, como o suicídio ou a sabotagem, não existe uma intencionalidade para 

o acontecimento que se apresenta. Mas essa condição essencialmente involuntária, geradora de aconteci

mento, não exclui a possibilidade de inserção finalística, conforme um sentido presumido e, nesse caso, o 

sentido deveria ser buscado no trabalho. Ou seja, os fins, definidos pelo trabalho, deveriam estabelecer o 

"lócus" para busca do sentido. 

174 SIPAT é "Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho", um evento anual previsto na legislação 
brasileira. cuja promoção fica a cargo da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e dos órgãos téc
nicos. O acontecimento envolve diferentes atividades, de pretensões educativas, e marca a posse de uma nova 
comissão. A conotação "festiva", na maior parte das vezes, é caricatural. Sem a plena configuração de "catarse" 
(próprio do simbolismo das festas. como propõe VOVELLE op.cit.p.247), o evento acaba reduzido e com parti
cipação limitada. dificilmente escapando da condição patética. 

1
"

5 ELIADE 1963 [155)p.72-84 destaca duas aproximações da concepção mítica na prática freudiana. Esta, pressu
põe a "beatitude do começo", a existência inicia-se perfeita até o surgimento dos eventos traumáticos na infãn
cia. ou mesmo na vida intra-uterina. como quer M. Klein. Além disso, o processo de "volta para trás" permite 
a reatualização do sujeito. Revivendo eventos primordiais o sujeito "renasce", conhece sua "origem" e passa a 
ser senhor do seu destino. 
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O investigador de AT, entretanto, não cogita questionar os propósitos ou fins últimos de um trabalho que 

também mata ou mutila. Tudo se passa como se o trabalho tivesse um fim em si mesmo, fora de questão. 

Coerente com uma compreensão mítica, a consecução de uma regra converte-se no fim de tudo o que se 

faz, como se houvesse, implicitamente, a condição sacralizada da ordem como fim último. O processo de 

investigação passa, assim, a constituir um espaço ao mesmo tempo carente de sentido concreto e repleto de 

sentido abstrato, dai a prevalência da condição mítica de explicação. É a "sacralidade" absoluta do trabalho 

via adoração da regra, sabida ou não. Dor e mutilação, resultados concretos do acontecimento, convertem

se na abstração do castigo. Reconhecer a causa é reconhecer a falta, é reconhecer a violação dos regula

mentos (como "lei divina") prescritor daquela ordem presumida, abalada pelo acontecimento. Voluntária 

ou involuntária, nenhuma transgressão pode escapar da condição de "pecado" e só pode ser redimida pelo 

arrependimento, pela promessa implícita de obediência e pela introjeção da culpa. Ao assinar o laudo de 

causalidade, o sujeito renasce e pode voltar ao perigo com a alma pacificada, livre da angústia do sem sen

tido anteriormente verificado. O trabalhador antes um "faltoso", agora está pronto para inserir-se nova

mente naquela ordem mítica do trabalho perfeito. 176 

Assim, o processo de investigação do A T não se esgota nem se inicia na explicitação de uma causa. Ele 

depende de atos prévios como a investidura de uma prática e de um praticante (o investigador). Não basta o 

mito em si mesmo para legitimidade daqueles resultados de causalidade. Como mito, ele deve ser compar

tilhado e reproduzido por todos, ainda que sob diferentes nuanças, sem deixar de reportar-se à fidelidade 

prescrita por quem lembra, pois na concepção mítica, errar é esquecer177
. Dessa forma, ainda que ostra

balhadores façam investigação de A T de seus pares, como prescrito em convenções de CIPA, 178 a causa 

meritória não pode ser uma causa original, mas sim a prescrita nos cânones dos manuais, cujo domínio o 

técnico se presta como um sacerdote, a quem sempre se deve recorrer como fonte de certezas. 

d) Acaso e incerteza 

Na magia e no mito não há acasos, só certezas. Além disso, a eliminação do acaso na magia e no mito 

se dá no mundo concreto, onde uma ação concreta se desenrola. É nesse cenário que a "certeza científica" 

não carece de emprego. Diante da condição do fato, da sua falta de sentido e da não explicitação de fins em 

que o acontecimento se encontra, não se almeja as "certezas ideáveis", como a ciência se propõe em seus 

sistemas teóricos. Não se trata de ações interpostas em meio a conjecturas matemáticas, próprias da condi

ção científica. Assim sendo, essa condição de probabilidade da causalidade científica, promotora da dúvi

da, não só é pouco assimilável para a inserção e superação do inusitado, como gera risco de contradição, 

fazendo pressupor uma ordem imperfeita e, portanto, questionável. 

176 As implicações simbólicas de atribuição de culpa pelo ato da "assinatura" existem independentemente de um 
texto formal nesse sentido. Ou seja, não é necessário que a vítima faça uma mea-culpa explicitamente, o docu
mento não exige isso, mas exige apenas que se tome ciência. "Tomar ciência" da causa revelada é tomar ciência 
da origem, é possibilitar o recomeço. Ocorrências de recusa em se assinar o laudo, tanto pela vítima (como na 
Narrativa 15, anexo 823), como pelo "cipeiro" (ver OLIVEIRA 1997 [368] p.99-100) mostram esse valor sim
bólico da "tomada de ciência". Esta, associa-se não à uma simples causalidade inferida por um técnico. mas sim 
à essa "origem revelada". 

177 ELIADE 1963 [155] p.ll0-2. 
118 CIPA é "Comissão Interna de Prevenção de Acidentes". Como preceito legal no Brasil, a CIPA foi instituída 

originalmente na formulação das leis trabalhistas na década de 40. Como propósito básico, caberia a essa co
missão estipular as penalidades a serem aplicadas aos trabalhadores que víolassem as regras de segurança no 
trabalho. Essa atribuição (um importante instrumento para a "introjeção da culpa") foi perdendo eficácia, sendo 
revogada a partir da final década de 70, conf. MTIYSPESCONDEFAT sld [341]. 
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Acaso e incerteza levam à contradição, afrontando a ordem presumida. Na magia e no mito não há contra

dição pois o acontecimento não gera dúvidas, só gera certezas. Diante do acontecimento indesejável, só há 

o pressuposto da violação das regras como causalidade. E se a não-causalidade não é observada numa 

condição semelhante, não há contradição, há (im)perícia ou mistério. 

A exclusão do acaso mostra não apenas a pressuposição da ordem, mas também de uma ordem superior, 

uma ordem que fica além da condição da vitima ou do investigador enquanto analista do acontecimento. 

Não questionada, ou sem possibilidades de concepção de outras ordens possíveis, a ordem dada reveste-se 

de uma condição sagrada. Nesse caso, a sensação de participar ativamente do curso das coisas, ou controle 

da condição humana, não se faz por uma ação material (como na magia) mas sim por uma conciliação. O 

investigador, ao expressar causalidade, nega o acaso conciliando a ordem dos fatos com a ordem mitica do 

trabalho perfeito e a condição do acidentado com os arquétipos, o herói devotado de cognome "operário 

padrão" ou o pusilânime "acidentino". 

A impossibilidade da dúvida revela os propósitos de dominação presentes na investigação da causa do A T. 

Usando a heurística mágico-mitica, eliminadora da condição de "probabilidade", própria da ciência, a cau

salidade toma-se absoluta e inquestionável, sustentando politicamente o status quo das condições impostas. 
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2.3.4 O processo de investigação de A T sob heurística mágico-supersticiosa 

Para o feiticeiro, como visto, a causa das adversidades é sempre o outro, o inimigo, o diferente. Pode 

parecer absurdo o uso da heurística mágico-supersticiosa na causalidade de A T, onde a causa é quase sem

pre o mesmo (a vitima). Entretanto, a compreensão do procedimento heurístico na investigação de AT não 

deve desconsiderar que uma possível heurística mágico-supersticiosa atua também num contexto mítico

religioso. Sendo assim, a causa continua sendo o outro, ou o inimigo, mas é um outro enquanto inimigo da 

ordem mítica, imposta pela dominação. Sob o ponto de vista do rníto, é esta, e não o trabalhador mutilado, 

a verdadeira vítima no acontecimento. A evidência exemplar da rachadura na ordem imposta (enquanto 

"vítima") não leva ao questionamento da fragilidade ou incoerência dessa "vítima", mas sim na busca do 

outro diferente, do alterado, daquele que desponta no acontecimento, ou seja, do trabalhador mutilado. 

Será este, portanto, o lócus de operacionalização da heurística mágico-supersticiosa, conforme seus princí

pios, como relacionado na tab. 2.1 e discutido a seguir. 

a) Intuição 

Na investigação de AT, o mais comum é o investigador seguir a sua experiência, como se o passado 

garantisse automaticamente a descoberta do novo. Negando o procedimento intuitivo, o investigador com 

freqüência repete chavões, numa pretensão tecnicista, sem se dar conta do seu procedimento de auto

justificativa. Como na superstição, usa-se de forma indistinta tanto os procedimentos objetivos, as regras e 

normas de investigação prescritas, como os procedimentos subjetivos, ao se fazer arbitrariamente esta ou 

aquela pergunta, conduzindo a investigação por este ou aquele aspecto em profundidade. 

Entre os casos investigados, este foi o procedimento mais comum. Foi típico, por exemplo, a investigação 

de causalidade de corpo estranho na conjuntiva ocular levar sempre à questão do uso de óculos de seguran

ça. Em um caso particular179
, investigando-se a condição de trabalho de um soldador assim acidentado, 

percebeu-se que a posição exigida era tal, que o uso de elmo ou óculos de proteção era uma condição im

possível. Entretanto, nunca foi cogitado pelo processo de investigação oficial se a posição de trabalho con

vinha ou não ao uso do óculos de segurança. 

b) Analogia/semelhança 

A causalidade por analogia é explícita na própria teoria de "causalidade" de AT de Heinrich180
, onde a 

causa prima é a hereditariedade. Assim, se um igual produz um igual, os acidentes são "sempre os mes

mos", são sempre os "ajudantes", ou os "terceirizados". Em coerência com essa busca da tipicidade, a bus

ca pela semelhança aproxima-se da concepção imitativa. Assim, pode-se ter ou não acidente se houver ou 

não a imitação do comportamento da coisa. Acidentados são sempre previsíveis porque eles são "imprevi

síveis", são "danosos", "contrapõem-se" ao desejo coletivo como todo AT .181 

179 Narrativa 18 no anexo B27. 
18° Como já salientado, a teoria de causalidade de AT de Heinrich não é uma teoria de causalidade propriamente, 

mas sim de responsabilidade. 
181 Ver. por exemplo. o depoimento do técnico de segurança destacado na Narrativa 17 no anexo B26, ou na fala do 

engenheiro responsável na Narrativa 19, anexo B28. 
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c) Contato/contágio 

Para o homem supersticioso as coisas que tiveram contato, mantém ação à distância. Para o "prevenci

onista" de AT, além de tudo, o contato precisa ser periodicamente renovado. Sob esse princípio, causalida

de de ATé falta de contato, ou falta de treinamento. Entre os entrevistados, o treinamento é percebido 

quase como função mágica. 182 Há sempre um certo consenso coletivo de que quanto maior for o número de 

horas de treinamento, ou de "contágio positivo", maior será a probabilidade de não ocorrer acidentes. Tudo 

se passa como se o importante fosse o número de homens-hora de treinamento dos trabalhadores terceiriza

dos, como se uma "ordem interna e superior" pudesse ser transferida para uma massa plástica e indiferente 

às próprias necessidades. Ignora-se o fato que estas mesmas estão condicionadas tanto pelo presente como 

pelo passado, além das expectativas de futuro que todo sujeito tem. 

A mesma heurística de contágio pode ser observada em sentido oposto. O trabalhador acidentado em po

tencial é o trabalhador "tinhoso", aquele que pegou as "manhas" porque veio de tal e qual lugar. Em ser 

"manhoso" não há sentido positivo de habilidade adquirida, só há a conotação negativa de mau hábito con

traído pela convivência (o contágio) e nunca pela necessidade ou pela conveniência. 

d) Simetria 

Simetria é uma típica particularidade da teoria de "causalidade" de AT de Heinrich, com o seu dualismo 

de "ato e/ou condição insegura". Simetria prevalece também nos métodos de investigação estruturalistas 

(as "Arvores'') com a interpretação dicotômica do sim ou não, do aberto ou fechado, do presente ou au

sente. No pensamento heurístico simétrico só há culpado ou inocente, não há atenuantes, não há eventos 

circunstanciais. Ninguém pode ser culpado e inocente ao mesmo tempo. O dualismo não admite gradualis

mos ou uma intercorrência estranha à uma ordem pré-determinada. 

e) Generalização/ repetição 

Tal como na heurística supersticiosa, todos os objetos ou fenômenos que tenham ponto em comum são 

tomados como iguais. Os propósitos estatísticos justificam a redução de toda a singularidade possível. Do 

trabalhador, reificado, importa não as sua condições pessoais, particulares, mas sim as suas condições 

gerais de inserção ou exclusão naquela ordem concebida como forma de eliminar o acontecimento. Cir

cunstâncias, vivências ou projetos daquelas pessoas tomam-se irrelevantes porque se busca apenas um 

enquadramento estático numa classificação pré-concebida. 

Nesse sentido, é exemplar a atribuição de causalidade de AT ao resultado (bom ou mau) de campeonatos 

esportivos de interesse coletivo, ou às rixas domésticas em que a vítima possa ter participado. Assume-se, 

por princípio de causalidade, que a simpatia inspirada pelo time é sempre recorrente na mesma intensidade, 

no mesmo potencial determinístico. Da mesma forma, o desentendimento doméstico assume tal potencial 

18~ O caso da Narrativa 14. anexo B22 é exemplar nesse sentido. Ver também a fala do Encarregado 4 na Narrativa 
22 e os procedimentos descritos na Narrativa 16. Como o sentido lógico é irrelevante, quem não tem treina
mento se acidenta por "falta" de treinamento e quem tem o treinamento, se acidenta por "excesso", ou porque 
"confiou demais na rotina". Ver nesse sentido Narrativa 01. anexo Bl, e Narrativa 10, anexo Bl8. 
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generalizado r que não se dúvida da sua eficácia determinística, ainda que os A Ts possam configurar tragé

dias tão distintas em gênero e em magnitude. 

f) Contradição 

A causalidade mágico-supersticiosa ignora a contradição. Esta, por princípio, não existe. A investiga

ção de AT, por sua vez, esquiva-se da contradição. Quando confrontado com ela, o investigador usual

mente transmuda o universo compreensivo da generalidade contraditória para a particularidade inverificá

vel. Como nos exemplos citados no item anterior, o fato de ter havido outros campeonatos esportivos ou 

outras rixas domésticas entre os trabalhadores, com o potencial semelhante de promover "distração", mas 

sem que se observasse AT, não é assumido como contradição à causalidade inferida. O argumento inter

posto da "particularidade" do "campeonato" ou da "rixa", entretanto, não é levado em conta na generaliza

ção. 

A contradição é, antes de tudo, cínica. Diante da clara expressão de um oportunismo legitimado pela con

dição da "explicação técnica", a vitima, não sem razão, revolta-se. Os casos focalizados na Narrativa 09 183 

e na Narrativa 06184 são exemplares nesse sentido. No primeiro, os trabalhadores recusam, de alguma for

ma, os serviços de primeiros socorros da empresa para não se submeter a uma investigação de A T conside

rada por um deles como uma "canalhice". No segundo, um soldador muito experiente declara como a pior 

coisa do seu trabalho não as condições adversas da tarefa, os perigos ou o salário, mas sim o fato de ser 

chamado de "mau soldador", quando o controle de qualidade detecta porosidade em sua solda, indiferente 

às milhares soldas bem feitas que ele possa ter feito. Em todas as situações, é o preconceito que emerge e 

oprime, como se mostra em particular na Narrativa 18. 185 

g) Construção ativa 

Como na heurística mágico-supersticiosa, uma concepção fundamentalmente extravagante vai sendo 

ativamente construída e reconstruída, preenchendo-se lacunas até se alcançar a coerência dominante. Como 

numa concepção infantil, a separação entre o meio e o eu da vitima é mínima. Parte-se do pressuposto ab

surdo que a vontade de cada um possa determinar as coisas sem qualquer intervenção estranha, asseme

lhando-se àquela heurística proposta por Piaget. Tudo se passa como se a vontade do trabalhador estivesse 

acima de qualquer contingência e, mais ainda, como se ela própria pudesse gerar as condições materiais de 

seu controle. Mas à medida que aflora essa concepção, despontando os seus absurdos mais evidentes, a 

explicação vai sendo ativamente construída e reconstruída, completando as lacunas que persistem em toda 

alusão ao passado. Alguns casos acompanhados são exemplares nesse sentido. 

Em uma ocorrência sem vitima, um trote mal ajustado em seu trilho provocou a queda de um feixe de tubos 

sacado de um trocador de calor. Após o espanto da queda do feixe, foram surgindo diferentes possibilida

des explicativas. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Os testemunhos eram lacunares, todos os 

presentes se ocupavam da manobra do feixe e não da posição das rodas no trole ou deste no seu trilho. O 

vestígio material (o trole solto) possibilitava uma conjectura fatual, ou seja, que as dimensões entre as 

183 Anexo Bl7. 
184 Soldador 3. anexo B8. 
185 Anexo B27. 
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rodas não estavam (após o acidente) compatíveis com o trilho. A indução de que na ausência de deforma

ção aparente tal poderia ser também pressuposto para a condição anterior ao acidente partia de um con

ceito de compatibilidade nunca definido (arbitrário). Mas como tal fato nunca havia sido esperado, havia 

lacunas para se explicar exatamente como aconteceu, dificultando a conjectura do porque aconteceu (do 

trole ser incompatível) e, daí, quem poderia ter evitado (a incompatibilidade ou a queda). Construída ati

vamente, a explicação vai se voltando para os executantes da manobra, se distanciando do setor de manu

tenção que forneceu o trole, concluindo por fim que a culpa foi do executante, que não só deixou de exa

minar a condição do trole, como também não percebeu a queda eminente do feixe. O fato do executante 

esperar uma ferramenta compatível com a execução da tarefa não foi considerado. 

Em outro caso, Narrativa 20, 186 a vitima interrompendo uma tarefa com esmerilhadeira deixo-a no chão. 

Ao movimentar-se, pisou no seu acionamento e, assustada com o rodopio, bateu o pé no suporte da roda de 

um pórtico ao lado. Novamente, o testemunho é lacunar. A vítima, surpreendida, só foi capaz de revelar 

fragmentos e, mesmos estes, muito mais relativos ao que ela fazia do que ao que aconteceu propriamente. 

Os vestígios materiais mostravam o percurso descontrolado da ferramenta. A chave de controle era do tipo 

borboleta, podia ter sido acionada pelo pé. A descrição causal concluiu que o trabalhador "abandonou" a 

ferramenta no solo, pisou "descuidadamente" na chave, "assustou-se" e "bateu" o pé no pórtico. Ou seja, 

construiu-se uma causalidade onde a vitima esteve em "falta" por 4 vezes, preenchendo-se diversas lacunas 

do tipo como e porque. Desconsiderou-se, assim, que (1) não havia outro lugar para depositar a ferramenta 

a não ser no solo; (2) o acionamento naquela circunstância teria sido impossível se a chave fosse de anel e 

não de borboleta; (3) assustar-se com uma máquina perigosa ligada repentinamente é instintivo; e (4) por 

fim, que se o pé do pórtico não tivesse uma borda cortante, a lesão não teria tido as proporções que assu-

mm. 

Como toda construção ativa, não há preocupação com uma coerência conceitual do que seja, por exemplo, 

uma condição de trabalho, uma condição de risco ou uma máquina segura ou perigosa. Como toda cons

trução ativa, é a escolha precisa dos termos empregados que vai definir a sua coerência no lastro cultural e 

no interesse dominante. Desconsidera-se totalmente que cada uma das pessoas envolvidas apresenta pers

pectivas diferentes, mas igualmente válidas. 187 

186 Ver anexo B29. 
187 Ver. por exemplo. como outro caso desse gênero, a Narrativa 19. anexo B28. A formulação de diferentes pers

pectivas pode ser bem evidenciada em quase todas as narrativas do anexo B. Em algumas, essa situação está 
mais especificamente evidenciada como na Narrativa 06, com a explicitação do ideal ascético pelo soldador 2, 
anexo B6: bem como na Narrativa 08. anexo BlO. na Narrativa 11. anexo B19: Narrativa 15, anexo B23: Nar-
rativa 19, anexo B28. e ainda na Narrativa 22. anexo B27. BIBLIOTECA I CIR 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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2.3.5 Contradição sagrado/profano na condição do trabalho moderno 

A perda do estado de "sacralidade" do trabalho moderno, como lembrada por Eliade188
, é grotesca

mente resgatada no processo de investigação de AT. A exclusão do acaso, a exaltação das regras e o retor

no à origem para o "renascimento" são provas disso. Mas o AT, bem como a sua necessária e correspon

dente investigação, embora constituam acontecimentos exemplares, não constituem urna ação isolada nesse 

sentido. Precisamente por sua condição de acontecimento exemplar, o AT se presta como reforço de uma 

ação sacralizante muito mais ampla e articulada, que o trabalho em diferentes épocas se vê inserido. É 

notável como ao longo da história a condição estratégica de beneficio coletivo fez o trabalho se sacralizar 

em diferentes possibilidades, desde a arte na Grécia antiga, à forja do ferro entre os bárbaros na Ásia ou à 

guerra de conquista entre "primitivos" .189 

a) Sacralização do corpo 

Não é sem razão, portanto, que o trabalho moderno se sacralize nas condições excepcionais por força de 

circunstância, como no esforço de guerra, ou naquelas intencionalmente criadas, como na atual predomi

nância de justificativas de mercado. Mas o que se apresenta aparentemente como contraditório é a nova 

condição do trabalhador. A tradicional sacralização do corpo envolvido com o trabalho na condição sagra

da, antes objeto freqüente de purificações, hoje só alcança essa condição quando perde a vida. Diante da 

predominância da valoração do espírito, serão os diferentes acidentes na existência humana os momentos 

mais propícios para a descoberta do valor do corpo. É a tomada de consciência da vida como inseparável 

do corpo. 190 Essa atitude reverente, que ainda caracteriza o homem moderno a-religioso diante do corpo 

sem vida, resgata a subjetividade necessária à sua existência. Quer seja entre trabalhadores na fábrica, quer 

seja entre transeuntes na calçada ou em seus próprios carros, não é possível manter a objetividade absolu

ta, ou uma racionalidade instrumental, naquele momento diante do corpo sem vida. Esse é o desafio que o 

A T coloca ao trabalho organizado que o produz. Não surpreende, portanto, a urgência da remoção do cor

po e de seus vestígios, como mostra alguns casos analisados. 191 Surpreendente é o não desmascaramento do 

cinismo envolvido, que ainda permite dissimular as más consciências em "boas intenções humanitárias" de 

pronto-socorro. 

b) A empresa e o novo totemismo 

A investigação da causalidade em urna heurística mágico-mítica defronta-se, portanto, com contradições 

não resolvidas. Por um lado, a reificação do trabalhador faz do homem um objeto sem espírito, sem condi-

188 ELIADE 1957 (154] p.l38. 
189 As características de "sacralidade" atribuídas à arte no mundo antigo são descritas por CHAUI op.cit.p.317-2l. 

Conforme TOKAREV op.cit. a profissão de ferreiro podia ser sagrada, como entre os antigos habitantes da Si
béria (p.1 06 ). como podia também ser impura, como se observa em grande parte da África (p. 92). 

190 Conf. ELNADI & RIFAAT 1997 (156]. A perda da antiga noção da indissolubilidade da vida e da alma pelo 
pensamento contemporâneo também é destacada por ATLAN 1996 [28]. Desde a antigüidade, sempre se con
cebeu no ocidente que um ser só está vivo porque a alma lhe concede essa qualidade. ELIADE 1957 [154] 
p.141-6lembra também que o corpo sempre foi considerado "morada do sagrado". Em diferentes culturas asa
cralização do corpo decorre da sua condição de microcosmos. como "casa" da alma. A atitude de mãos postas 
em sinal de reverência na saudação budista. por exemplo, refere-se ao sinal de respeito ao divino que o corpo do 
outro comporta. demonstrando a conotação universal dessa concepção. A ênfase no valor do espírito em detri
mento do corpo faz com que a realidade do sofrimento deste seja menosprezada. e a causa convertida em res
ponsabilidade. conf. BENOIST & CATHEBRAS 1993 (50]. ver adiante. 

191 Ver Narrativa 02, anexo B2. e Narrativa 21, anexo B3l. 
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ção transcendente. Por outro, a empresa moderna se sacraliza, assumindo contornos de um novo totem. 

Configura-se a mais primitiva relação de reciprocidade de vida, com o trabalhador sacrifica-se pela empre

sa e esperando dela a proteção e magnanimidade na concessão do emprego. Na nova condição de "empresa 

imorta/" 192
, tal como no totemismo, legitima-se todo o comportamento e toda ação feita em seu nome ou no 

seu território. Como no caçador "primitivo", a ética é totêmica. Impor más condições de trabalho aos tra

balhadores terceirizados não tem significado, pois não atinge os membros do "clã". E, mesmo para estes, 

cabe sempre a expressão de sacrificios para garantir a certeza na adversidade. 

c) Individual versus coletivo 

Condições contraditórias levam a soluções também contraditórias. Nega-se, por exemplo, um fim ao 

trabalho que acidenta. Mas, como no homem "primitivo", a vítima do trabalho executado para o bem co

mum é tratada distintamente daquela voltada ao beneficio pessoal. Na investigação do ajudante que cai do 

andaime, não se questiona por quem ou para beneficio de quem a sua vida foi posta em risco, pois a falta 

deve ser encontrada nele próprio. Entretanto, ninguém questiona que o mesmo ou seus dependentes devem 

ser amparados, independentemente da sua falta. Tal como na sociedade dos "primitivos" caçadores de ca

beças Mundurucu, descrita por Tocantins, pelo bem comum pode-se morrer em glória, ninguém discute a 

pericia do guerreiro porque o seu propósito configurou-se como sublime e seus descendentes serão ampa

rados. Se para os Mundurucus o incontestável desse sublime foi a captura de cativos, hoje o incontestável 

tomou-se erguer o edificio com o corpo exposto naquele andaime. Tal o guerreiro sem alternativas ontem, 

tal é o ajudante hoje. Anuência coletiva de ontem, transformada hoje em absurdo. Consensos de hoje, 

prontos para serem convertidos em disparates amanhã. 

d) O trabalho como condição absoluta de "bem" 

Se por um lado a condição de "sacralidade" se impõem pelo sacrifício, pela idolatria da regra e da em

presa. por outro, a quase completa exclusão de um ritual de reverência à vítima esvazia o acontecimento 

exemplar do seu potencial de "sacralidade". Ainda que na morte permaneça a atitude reverente do cobertura 

do corpo, as preocupações com a sua remoção imediata e a ausência de homenagens193
, distância a preten

são de se interpretar o trabalho como "trabalho duro que exige sacrificio", porque o trabalho é o bem. A 

contradição do trabalho e o seu acontecimento exemplar (o AT) assemelha-se à contradição da fé judaico

cristã monoteista. Aquilo que é, por uma condição absoluta, o bem, pois o mal é o não trabalho, contradito

riamente também é fonte do mal. Da mesma forma como aquela fé religiosa, o infortúnio pode ser contra

ditoriamente interpretado, porque a condição humana polarizada no voluntarismo/determinismo é arbitrá

ria. A condição de trabalho é, deterministicamente, dura e exigente de sacrificios (ou, "trabalho inerente

mente perigoso"), mas é, ao mesmo tempo, fruto do próprio homem pela sua vontade. 

192 Não há pudor. entre as novas propostas administrativas, em se propor explicitamente o "culto à imortalidade da 
empresa" como quesito de "empregabilidade", veja ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos) 1997 
(3]. THYRY-CHERQUES 1995 (467] denuncia o confronto entre a "empresa imortal" e o "homem mortal" 
como conseqüência de um gênero moderno de administração calcado em parâmetros militares, onde prevalece 
palavras de ordem do tipo estratégia, táticas, comando etc. 

193 Um sugestivo exemplo em sentido oposto é a placa afixada em 1990 em uma das estações da linha 3 do metrô 
de Milão, homenageando 3 trabalhadores "Títtime dellavoro". 
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e) Ambigüidade do binômio risco/sacrifício 

'~4s vítimas do sacrificio e o espírito do sacrificio têm dele uma idéia 

muito diferente da dos espectadores; mas nunca lhes foi dada a pa

lavra. 

F. Nietzsche 194 

A prevalência da contradição pressupõe a sustentação mítica, tão propícia à ambigüidade. Na questão 

da necessidade do risco, como sacrificío que poupa sacr~ficío, interpretado por Adorno e Horkheimer195
, 

só a dominação justifica a ambigüidade das colocações dogmáticas vivenciadas no trabalho moderno. Por 

um extremo, populariza-se doutrinação dos "executivos competitivos", nos termos "É necessário improvi

sar e arriscar" 196
, por outro, prepondera a psicopatologia, aproximando o pedreiro no andaime ao "psi

copata suícida". 197 Parece que, além do "sacr~ficío que poupa sacrificío" não ser igual para todos, muitos 

nem sequer tem o direito reconhecido de aproximar-se do "altar". Arriscar a mina de milhares de pessoas 

na prova de urna teoria econômica continua sendo bem aceita ainda nos tempos atuais, mas não a prova de 

limites que o trabalhador acidentado experimentou ao refutar prescrições de trabalho para ele absurdas. 

Poupar sacrificio sacrificando-se através do risco nunca foi um direito universal, como nunca foi o direito 

de opção da vitima sacrificada. Tal como na Odisséia, os trabalhadores, como novos remadores, devem 

manter-se insensíveis ao apelos da fronteira da capacidade humana. Só aos "gerentes", como ao herói Ulis

ses, cabe a prestação de "sacrificios", ao imolar no altar do mercado justamente os empregos, a saúde e a 

vida destes que trabalham. 

A iniqüidade que condena aquela sujeito que se "arrisca", ao "sacrificar-se", não condena o seu sacrificio 

mas sim a sua recusa em aceitar um dado sacrificio que lhe é imposto, caracterizando a indisciplina. O 

sujeito que é censurado por atravessar urna via de tráfego movimentada, ao invés de subir e descer uma 

passarela distante (aceitando o "sacr~ficio que poupa sacr~ficio"), não sofre censura por que sacrificou-se 

na forma desse risco, mas sim por que não sacrificou-se na forma como lhe foi exigido. A lógica dominante 

não admite a contestação da sacrificio como necessário, porque é a necessidade do sacrificio que dá sentido 

ao sofrimento presente, sustentando o mito do progresso. 198 

A condição humana prescinde de uma certa dose de espanto como forma de conhecer os seus limites, ou de 

conhecer a si mesma. Como a plena certeza é intolerável, pois há sempre a necessidade de urna certa dose 

de incerteza cognitiva em relação ao outro199
, a questão não é eliminar o sacrificio que poupa sacrificio (ou 

o risco), mas sim, eliminar o sacrificio que exige sacrificio, isto é, a condição do sacrificio como necessá-

194 NIETZSCHE 1882 (348] p.l64. #220 "Sacrijicio". 
195 ADORNO & HORKHEIMER op.cit. 
196 Proposta de "administração moderna" publicada em encarte voltado às empresas em um jornal de circulação 

nacional, (O Estado de São Paulo) 3/8/96, pg.Ll. 
197 DEJOURS 1980 (132]. 
198 Conf. OLIVEIRA 1997 (370] a perpetuação do sofrimento . viabilizada no sacrificio. sustenta-se de forma cir

cular. porque o sofrimento é necessário à sua própria superação. É na concepção do "progresso" que o sofri
mento passa a cumprir uma finalidade que é a sua própria superação c, ao mesmo tempo, negando-o na sua 
atualidade e presença. Assim. como a solução do mal virá sempre da história. a condição do presente sempre é 
necessária. 

199 JAHODA op.cit.p.l52-3. 
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rio. Mas as propostas atuais para organização do trabalho mais do que nunca se afastam dessa condição, 

pois o atendimento sacrificai da regra nunca foi tão sagrado como nos dias de hoje. É no apelo à idolatria 

da disciplina que se impõe a condição de vítima sacrificai, agora sob as novas concepções organizacionais 

como "JIT' ou "Reengenharia". 200 Não é sem razão que estas concepções cada vez mais dependam da 

condição de "comprometimento organizacional" para todos, ainda que isto signifique aceitar as piores 

condições de trabalho. 101 Também não é sem razão, nessa condição disparate, contraditória e ambígua, que 

cada vez mais o trabalho e a vida se aproximem da prática da "razão cínica"?02 E como poderia uma in

vestigação de causalidade ser diferente? 

f) Os mitos esquecidos 

A demonstração dos propósitos de dominação no uso de artifícios mágico-míticos fica clara quando se 

considera que a ambigüidade da concepção mítica se dá não apenas na interpretação de um dado mito, mas 

também na própria escolha deste entre muitos outros. A cultura ocidental, por exemplo, é rica em relatos 

míticos e é a partir destes que a condição humana tem sido melhor entendida pela concepção de arquétipos, 

como propuseram Jung na "psicanálise" e Weber na sociologia. 

Mitos tradicionais como de Prometeu, Don Quixote ou Fausto tem sido interpretados como revelações de 

comportamentos arquétipos na adversidade. 203 Nestes, o ponto comum destacado é a presença do novo, 

como em Prometeu que vai a luta com propósito de realizar, sem esperança de vencer, ou em Don Quixote, 

na sua expressão idealista para mostrar que o sujeito é o fim. Mas é em Fausto de Goethe que o homem 

revela-se genuinamente humano em sua insatisfação com a permanência, em sua sede de ir mais além, em 

sua ânsia pela transformação e pelo novo, em seu desejo de ser Deus. 

Em todos poderia haver uma aproximação com a condição do acidentado no A T. Mas em todos essa apro

ximação só poderia ser arquetípica, pois nenhuma condição mítica pode dar conta da condição singular 

vivida no real. 

g) "Porque Deus quis. .. " 

Outro aspecto aparentemente contraditório é o fato do processo de investigação de AT, tão hábil no 

uso dos processos heurísticos mágico-supersticiosos ou mítico-religiosos, ser incapaz de aceitar a mais 

autêntica causalidade religiosa, ou a causa transcendental. Todavia, ao se examinar uma típica teoria de 

200 JIT (Just in Time) e "Reengenharia" são propostas atuais para reorganização do trabalho. Tanto numa como em 
outra. há redução de efetivos graças a novos padrões de exigência. Pela primeira, as interfaces são enrijecidas, 
reduzindo-se as redundâncias e as folgas. Na segunda, postos intermediários são deliberadamente eliminados. 
suprimindo as interfaces existentes. 

201 Uma análise dessa sutil imposição pode ser encontrada em LIEBER 1997 [276]. Para SCHWANTES 1997 
[435] o sacrificio tem sido imposto como necessidade na cultura brasileira. Tal pode ser concluído quando se 
analisa as telenovelas. cujos enredos mostram sempre a ocupação "digna" associando-se ao sacrificio pertinente 
e à competição. No seu entender. a mensagem tem reforço de coerência, pois "se o sacrificio não faz sentido, 
qual seria o sentido da nossa história?". 

202 A expressão é de Sloterdij e sua obra relativa à "Razão cínica" está comentada em ZIZEK 1994 [506] p.312. A 
falácia de muitos projetos ditos "ergonômicos" é analisada sob esse prisma por WILSON 1990 [495). Em nosso 
meio há achados a esse respeito no trabalho de OLIVEIRA 1990 [369]. 

203 BRAGA 1995 [65). 
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"causalidade" de AT como a de Heinrich204
, a causa prima embora não seja Deus, é tão misteriosa, irredu

tível e determinada quanto, pois é o genoma?05 Para a condição de falta naquele que se vê inocente pela 

sua vontade mais intima, o acontecimento indesejado será por vontade dos genes ou por vontade de Deus, 

resultando indiferentemente na mesma situação irrevogável. 

A verdade, portanto, é que a causa transcendental não é negada de fato. Mesmo porque, recusá-la seria 

admitir que a causalidade não é universal e que, sendo assim, o acaso existiria num mundo ordenado. Além 

disso, a explicação do homem comum ''porque Deus quis ... " nada tem de pouco prático, muito pelo contrá

rio. Como os antigos romanos, tão práticos e racionalistas, o recurso religioso não era apenas uma expres

são de ignorância, mas era também revelação da ignorância que, em si, já é sabedoria. Sem a possibilidade 

de admissão do acaso, o recurso da vidência, tão popular, fazia parte da demonstração de que a razão não 

poderia explicar tudo. Como hoje não se pensa em buscar causalidade nos videntes para explicar o AT, não 

há separação de sistemas explicativos, não há confrontos, não há contradição, não há revelação dessa igno

rância. Mantendo essa posição de fato ignorante de negar a ignorância, o investigador não tem como esca

par da ilusão do mito em que se encontra?06 

Explicar em termos ''porque Deus quis ... " explicita uma ignorância ou uma in completude dos sistemas 

explicativos científicos. Trazendo-os à posição devida, ou seja, à fronteira do conhecimento, o espaço pode 

ser aberto para acolher o novo que lá se encontra. E esta fronteira, por ser fronteira, deve necessariamente 

incluir o desconhecido, o inconcluso e a descoberta, e não simplesmente a redução do ainda não sabido ao 

já sabido, como bem se faz na predominância do mito. 

204 Como já salientado. a teoria de Heinrich não é uma teoria de causalidade propriamente, mas sim de responsa
bílidade. 

~05 A irredutibilidade do genoma tornou-se discutível nos tempos atuais, mas o temor expresso diante da manípula
ção genética. como uma "ilusão de Fausto", ou do "homem pretendendo ser Deus", valida a associação. 

~06 A rigor, a busca de explicação causal de AT na vidência "ainda" não é praticada, pois esse recurso tem sido 
usado por políticos e financistas sem o menor constrangimento. Tal como os babilônicos, tem sido preferível 
buscar a respostas para o incerto no "místério lógico" dos horóscopos, hoje computadorizados, ao invés de se 
reconhecer a plena ignorância e a fantasia da concepção ordenada do mundo. 
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2.3.6 Causa humana I ato inseguro 

''Mal se apanha o piolho nafarinha e já julga que é o moleiro. " 207 

Mas o homem moderno, em sua fixação pela liberdade absoluta do acaso e da necessidade só resta 

ser o seu próprio Deus. Como Fausto em seu desejo de vida eterna, no derradeiro limite do homem moder

no há o desejo de libertar-se do acaso e da necessidade da morte. Sem o acaso e sem a necessidade, Deus 

está morto e, como ironizou Nietzsche, "viva o super-homem." E se Deus está morto, qual pode ser a cau

salidade das coisas, como o AT, senão o homem? Como conceber uma causa que, em última instância, não 

se reduza a causa humana? Se toda causa é humana a questão deixa de ser qual é a causa para ser quem 

é a causa. Ou seja, não é mais a causa que se busca, mas sim a responsabilidade. buscada no interior do 

individuo, tal qual a magia, tal qual a doutrina judaíco-cristã na cultura ocidental, graças à uma lógica que 

separa o corpo do espírito. Assim como este prepondera sobre aquele, pois o "corpo deve se submeter-se 

ao espírito", a realidade do sofrimento do corpo pode ser menosprezada, resultando na quase exclusiva 

relevância da responsabilidade. 208 E como não se vive sem esperança, o homem passa a ser a esperança 

moderna para si mesmo, onde o progresso, a ciência e a tecnologia são os novos mitos dominantes, como 

inerências do bem.209 Não há como se deixar de considerar as contribuições do cristianismo, da ciência e da 

técnica moderna à manutenção da condição antropocêntrica do mundo ocidental. 210 

Na concepção mítica da ordem absoluta e da certeza a alteridade fica impossível. É por isso que assim 

como na magia e no mito, também a investigação de AT não se prende ao que, mas sim ao quem. Em agra

vante, sob o predomínio de um pensamento religioso revelado, monoteísta e que preconiza a interioridade, a 

falta já se concebe mesmo a partir da vontade, uma vontade transgressora ao dado que não admite qualquer 

positividade ao diferente (na forma do mal). Isto faz com que a prática e propósito da disciplina vão além 

do controle da ação desviante, alcançando mesmo o controle do pensamento desviante. Para tudo que 

ocorre em discordância ao dado não há positividade. Se o bem assume uma condição absoluta, a mutilação, 

a dor e a humilhação no A T não podem ter significados positivos. O que é bem para um deve ser necessari

amente bem para todos, da mesma forma o maleficio que atinge o trabalhador não pode ser concebido 

como um beneficio para quem o explora ao expô-lo ao perigo e, no fundo, buscando proteger-se a si mes

mo. Não há, portanto, escapatória alguma ao "ato inseguro", como causa de AT, quando as explicações se 

encontram imersas na concepção mágico-mítica que sustentam e promovem o processo de dominação. 

Causa humana ou ato inseguro é, portanto, o preço que se paga para se viver a condição humana, para se 

viver a ilusão de não se estar sujeito à necessidade ou ao acaso. Ainda que a psicanálise tenha libertado a 

vontade humana do homem, ela não libertou o homem. A psicanálise pode ter introduzido a necessidade, 

mas exclui o acaso, exclui "Deus". Logo, o que acontece, embora involuntário, embora por razões superio-

20
' Provérbio açoriano da coletânea reunida por Cecília Meirelles "Panorama folclórico dos Açores especialmente 

da ilha de São Miguel", 1951. Apud: VIANNA 1997 [482]. 
208 As implicações da separação do corpo do espírito para a prática da saúde pública foram analisadas nesses ter
mos por BENOIST & CATHEBRAS 1993 [50]. 
209 Sobre o papel do progresso e da ciência ver comentários da nova condição mítica "instituinte" em substituição à 

tradicional condição "restituinte" em nota chamada no item 2.3.1. 
21 ° CESAR 1988g [97] p.86-7. 
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res a vontade, embora devido aos "instintos", ainda acontece pelo homem, a causa ainda é humana. A 

descoberta da "origem", na prática psicanalítica, tem o propósito de libertar, em consonância com o enfo

que moderno de liberdade, como liberdade interna. 211 Logo, descobrir seu interno é libertar-se, libertar-se 

das necessidades via descoberta da origem para alcançar a condição do controle. Assim, aquele que não 

controla sua vontade não é livre, está sujeito às necessidades e deve remeter-se à origem ou à causa que, 

embora diferente da falta judaíco-cristã, continua dentro dele mesmo. 

Em contra-partida, tão mítico quanto o erro circunscrito à vontade humana é o pressuposto da exclusão 

daquele desta mesma vontade no acontecimento. A prevalência do mito da condição operária como redento

ra, o mito do "Justo", exclui o homem da sua condição humana básica, ou seja, da condição da ignorância 

e das condições de necessidade, entre as quais a de superação daquela ignorância. 

Em sintese, a causa humana no A T não é um absurdo em si. O que se apresenta como absurdo é o proces

so de redução da condição humana pela dessacralização do trabalho, como lembra Eliade.212 Ora, é o AT, 

na sua oportunidade de encontro com a morte, com o corpo sem vida, que torna possível o resgate dessa 

sacra/idade do trabalho, graças à visão mítica que o resgate da causa proporciona. Mas é nesse instante 

que emerge o paradoxo da separação mítico-religiosa do corpo/espírito. A valorização do espírito em de

trimento do corpo, como justificativa do dominio da vontade sobre as necessidades, torna-se absurda quan

do o corpo sem vida demonstra que o espírito, ou a vontade, nada mais é sem ele. 213 O que se encontra 

velado no absurdo da "ato inseguro" como causa do AT, portanto, não é nem mesmo aquela tentativa de 

dessacralização do trabalho, mas sim a contradição de "sacralidade" do trabalho, enfatizada pelo processo 

de investigação, sem a respectiva sacralização do corpo que trabalha e que perde a vida por isso. 

:n Conf. ARENDT 1978 [21] p.195-201, a liberdade em épocas pré-cristãs referia-se ao estado subjetivo do corpo 
("eu posso"). Com o cristianismo, liberdade converteu-se em estado de consciência ("eu quero"). 

212 ELIADE 1957 [154] p.l38. 
213 ELNADI & RIFAAT op.cit. 



7-lieber98 

2.3. 7 Considerações finais 

a) Condição geral da causalidade não-científica 

"One breath, one word 

may end or may start 

a hope in a place ofthe lover's heart. 

Hope has a place in a /over's heart. " 

241 

R. Ryan, Irlanda. 1995 214 

O recurso à causalidade não-científica, como ato explicativo, não pode ser considerado como próprio 

dos "ignorantes". Mas a causalidade não-científica continua sendo lembrada apenas enquanto ato explica

tivo;justificativo da vítima. A investigação apresentada mostrou que, graças ao preconceito, não se cogita 

que, se a vítima assim pensa, é porque há um processo de investigação sustentado em arranjos heuristicos 

mágico-míticos. A causalidade não-científica inferida não é por mera "ignorância" da vítima, mas é uma 

conclusão exigida, automática e natural num pensamento que se articula daquela forma, se compartilha 

coletivamente e se apresenta muito pouco explícito em função das razões de dominação. Investigador e 

investigado estão irremediavelmente inseridos num mesmo contexto, cuja condição contraditória, entretan

to, toma-se razão de dissenso ou de imposições voltadas ao consenso forçado. 

Assim como no homem "primitivo" a causalidade não é só magia e mito, também no homem moderno a 

causalidade não é só razão científica. O homem tem sempre uma ativídade consciente e uma experiência 

irracional. Nesse caso, pura e simplesmente excluir uma ou outra condição de causalidade é sempre excluir 

uma parte da condição humana e isso não pode ser feito sem conseqüências. 

b) Exclusão do mito e a condição trágica 

Excluído o mito, a história passa a ser concebida sob a égide do homem e não do destino. 215 Mas diante 

do desconhecido, seja passado ou futuro, só resta ao homem a-religioso assumir a sua condição trágica.216 

Do contrário, a causalidade não-mítica, rompendo com a ordem natural ao escapar do sentido reconstitu

inte do "eterno retomo", corre o risco de cair em outro mito do gênero instituinte, ao tomar por absoluto o 

relativo que, da mesma forma, simplifica o real. 217 

214 Um suspiro, uma palavra/pode terminar ou começar /a esperança numa morada em corações apaixonados./ 
A esperança tem uma morada nos corações apaixonados. 

215 CESAR l988c [96] p.40 lembra a condição inversa tão bem explorada pelo totalitarismo. O culto ao herói, à 
visão fatalista da raça branca ou "ariana", como mitos do "herói", do "Estado" ou do "partido", fazendo crer ao 
individuo a sua "missão" como agente do "Espirito do mundo", conforme a concepção hegeliana. Essa primazia 
do "Estado", da "humanidade" ou do "proletariado" sobre a condição humana foi alvo da critica de Nietzsche 
em diferentes passagens (ver parte introdutória). 

216 ELIADE 1957 [154] p.l65 lembra essa condição inevitável ao homem moderno a-religioso, em decorrência da 
sua rejeição a todo apelo transcendente. Dessacralizando o mundo e a si mesmo, o homem "reconhece-se como 
único sujeito e agente da história ... ", alcançando a infinita liberdade de fazer-se a si mesmo. 

217 MORAIS. op.cit.p.7l. 
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Esvaziado de significados religiosos, ao homem só resta assumir a condição de senhor do seu destino e, 

nessa liberdade absoluta, não há possibilidade senão na causa humana. Por conseguinte, a existência não 

pode ter outra configuração senão a trágica. A promessa não é de luz, mas sim de dor e penação, pois ig

norando as coisas do mundo, só resta ao homem a aventura da experiência no desconhecido, como bem 

mostra o AT. 

Em última instância, o homem moderno continua comportando-se como homem religioso, porque essa é a 

condição humana. Não podendo aceitar uma condição trágica, ele acaba buscando posturas caricaturais de 

religiosidade, como dogmas, seitas ou neo-ocultismo, tentando transformar "toda situação particular numa 

situação exemplar" .218 É assim que o AT afasta-se da sua condição trágica, aproxima-se da condição dra

mática e configura o significado coletivo desejado, compatível com a visão do homem livre controlando as 

forças da natureza. 219 

c) Exclusão do mito e a perda de possibilidades explicativas 

A luta contra o mito será o propósito da filosofia, buscando sentido a partir do Jogos. 220 Mas o logos, 

enquanto razão e ao contrário do mito, não tem o poder de instaurar novas formas explicativas. 221 Na inter

pretação mítica fica a força da paixão, sem a qual não há subjetividade e não há processo criativo. Sem 

contar com o ainda inimaginável, não há como se ultrapassar o mito dominante, que reduz qualquer novo 

ao já dado. Na sua aversão ao mito, " ... o positivismo simplifica artificialmente a realidade e reduz as 

possibilidades de aproximação epistemológicas do mundo possíveis ao homem. "222 Graças as possibilida

des conjecturais, que a ambigüidade mítica permite, a explicação absolutamente nova e inédita passa a ter 

chance de surgir. 

Negar a necessidade imaginativa é, portanto, negar possibilidades. A negação do componente subjetivo é a 

imposição de uma única subjetividade, aquela prevista na interpretação dominante. O que se faz necessário, 

portanto, não é a exclusão da subjetividade interposta, mas sim a plena ciência da sua necessidade e a ga

rantia da sua diversidade de expressão como um princípio básico de revelação do real a partir das realida

des possíveis ou imaginadas. 

É, portanto, o mito que garante as possibilidades de se ir além do dado, como o sofrimento, a dor e a con

tradição no A T. Mas ao mesmo tempo, pretender fazer uma investigação de AT absolutamente objetiva é 

construir uma verdadeira causalidade mítica. A objetividade absoluta transforma-se em subjetividade 

absoluta. pois toda investigação de A T será sempre um ser humano investigando um fato humano. Dessa 

"
18 ELIADE 1957 [154] p.172. 

:
19 Convém lembrar a distinção entre tragédia e drama. Conf. MOLES 1990 [322] p.212, na tragédia a seqüência 

das ações tem um encadeamento tal que o seu fim está dado de antemão, pois "o desfecho surge como conse
qüência natural da situação da partida". O drama, pelo contrário, tem um desfecho imprevisível. Há urna 
combinação de contingências com peripécias configurando intrusões aleatórias nas vivências pessoais. Seu 
desfecho é um produto das circunstâncias, enquanto que na trágédia é o resultado das conseqüências inelutáveis 
da situação de partida. CESAR 1988c (96] p.42 lembra que o mito busca urna totalidade de sentido traduzida 
por urna via dramática, muito embora o seu desenrolar inclua a existência trágica. Essa observação sugere como 
a lembrança de urna condição trágica vivida pelo herói habilita o detentor da memória ao desenrolar dramático 
da sua própria existência. 

220 Para o termo Jogos, como já definido anteriormente, entenda-se como um mediador entre o mundo sensível e o 
inteligível (Platão). A expansão do seu significado foi objeto de capítulo anterior. 

221 CESAR 1988g (97] p. 91. 
222 TRIGO 1988 [474] p.ll3. 
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forma, o seu controle necessário implica em reconhecê-la e não em excluí-la, como no mito em sua explica

ção perfeita e unissonante. Reconhecer a subjetividade é aceitar as diferentes possibilidades explicativas, 

com investigadores em conflito. Reconhecer a subjetividade é aceitar outras perspectivas além da própria, 

aquela positivamente cognominada "causalidade técnica", como se tecnicamente houvesse uma única pers

pectiva possível. 

Mas se por um lado não se pode escapar dos mitos, por outro, pode-se exercitar a consciência de que deles 

se faz uso. É o emprego da palavra não mítica, não absoluta, ou do Jogos, que vai possibilitar o escape 

necessário ao pensamento. Alcançando-se o processo conjecturai pelo exercício da razão, amplia-se os 

horizontes gerados pelas perspectivas fundamentadas em seus pressupostos ontológicos, lógicos, e episte

mológicos, constituindo o alicerce necessário para aplicação do ethos científico. 

d) Resgate da prática de investigação científica no acaso e na alteridade 

A aproximação de uma prática de investigação científica requer que se assuma os princípios da ciência 

não apenas no rigor do método, mas principalmente no rigor da dúvida. Exigir o princípio da dúvida impli

ca no pluralismo das possibilidades explicativas e refutação de certezas míticas. Requer ter sempre pre

sente que a percepção nunca é puramente sensitiva, mas é interpretativa, o que conduz sempre a uma 

perspectiva. 223 É na cultura e no preconceito que se vão excluir outras perspectivas ao se proclamar uma 

dada como a única válida.224 Ou seja, o papel da investigação científica não pode ser substituir urna pers

pectiva por outra, mas sim substituir uma por outras, afrontando o preconceito e enriquecendo a cultura. 

Afastar-se do pensamento mágico-mítico e aproximar-se de um pensamento científico é afastar-se da exati

dão, pois é a ciência, mais do que qualquer outra concepção humana, que nos mostra que " ... a realidade 

nunca é exata ... ", só " ... o fantástico pode ser é exato ... ", como quis Ortega-Gasset.225 

Há na condição humana uma necessidade fundamental de se contrapor ao caos e é o próprio pensamento 

causal a expressão máxima dessa necessidade. Esquivar-se da causalidade universal ("tudo tem uma cau

sa'') ou da refutação da a/teridade (a diferença como um caos que afronta a ordem dada), alicerces tanto 

do mito como da superstição, seria um desafio extra-humano. E por isso, como quis Atlan226
, o acaso não 

deve ser tratado como fonte de desorganização, mas como uma maneira de se ''formalizar fatores que não 

conhecemos". Em outras palavras, o acaso não é aquilo que não tem causa, mas pode ser aquilo que ainda 

não tem causa. É necessário reconhecer que existem múltiplas determinações aleatórias que só podem rece

ber o nome de acaso. Se esse acaso é urna "determinação maior", a causalidade está numa ordem trans

cendente. Mas se há esse desconhecido, em qualquer dos casos, a a/teridade não é a desordem, mas urna 

outra "ordem". Daí porque, o que ainda resta ao pensamento científico, em alternativa ao pensamento não

científico, só pode ser a admissão de conclusões em suspenso e a da pluralidade das condições possíveis e 

desejáveis. Na investigação da causalidade de A T raramente essas duas admissões são observadas e, por

tanto, o risco inevitável de se pensar de forma muito pouco científica. 

223 Esse é o pensamento de Ortega-Gasset, para quem a perspectiva é um dos componentes da realidade, não ao 
deformá-la, mas ao organizá-la. Para ele, a realidade, que vista de qualquer ponto se apresentasse sempre a 
mesma. seria um absurdo. As diferentes perspectivas ampliam e completam cada perspectiva individual. Essa 
forma de perspectivismo não tornava a verdade relativa. Para Ortega-Gasset a verdade nunca é relativa, relativa 
seria a realidade que só pode se constituir perspectivamente, conf. KUJASWSKI, 1994 [257] p.34-44. 

224 VOVELLE 1995 [485]. 
225 Ortega-Gasset em "Jdeas y creencias" (p. 403-9), conf. KUJAWSKI op.cit.p.l05. 
226 ATLAN 1996 [28]. 
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A condição da ciência não pode ser o conforto de certezas. Como destacou Vuillemin227
, é incômodo para o 

homem assumir: 

"(1) que o mundo nada deve a uma providência em cujo segredo, aliás. não poderíamos pe

netrar: (2) que o acaso e a necessidade são provavelmente na ordem da matéria as únicas 

forças de organização que temos que conhecer: (3) que o mesmo se dá na ordem da vida, e 

que a evolução das espécies obedece à seleção natural e não às finalidades antropomórfi
cas ... , 228 

Há a necessidade de se ultrapassar o "desejo nostálgico" de fornecer uma "verdade única", que mantém a 

ilusão de teoria universal que "explicaria tudo, as coisas como são e, também, como deveriam ser"229
, 

como um conhecimento divino. "O que deveria ser" decorre, em geral da imaginação e do desejo, enquanto 

que o conhecimento "do que é" é o sinalizador de limites dessa imaginação. 230 

Quando a ciência nega o acaso, ela nega a fronteira permanente do encontro com o desconhecido. Sem o 

acaso, é como se a ciência fosse um conhecimento completo e, portanto, mitico. Se não se admite a igno

rância como possível, só resta o determinismo mágico ou mítico. Sem as possibilidades da imaginação e 

dos desejos não há ignorância, pois não se ultrapassa nunca "o que é". Se não se admite a possibilidade do 

erro, dos desacertos do desvio, ou seja, de um AT, não se está compreendendo a condição humana em seu 

propósito de superação daquela ignorância possível. 

227 VUILLEMIN 1989 [486]. 
228 ibid. p.254 
229 ATLAN op.cit. 
230 ibid. 



8-lieber98 245 

3. PERSPECTIVA RACIONALISTA OU FILOSÓFICA CLÁSSICA 

"Só há ciência quando conhecemos pelas causas." 

Aristóteles 1 

3.1 Passagem do pensamento mítico ao filosófico: Causalidade natural 

Pode-se dizer que a causalidade, ou a busca das causas das coisas no mundo, é a própria razão de ser 

do pensamento filosófico. A filosofia retoma as questões postas pelo mito, mas ao contrário deste, tem uma 

fundamentação distinta para explicar o mundo tal como ele é. Enquanto o mito se expressa a partir de uma 

narrativa mágica ou maravilhosa, capaz de resolver as tensões e conflitos do mundo por ação ordenadora 

de um deus ou de um rei mago, a filosofia busca uma explicação racional, calcada na natureza das coisas. 

A origem e a ordem do mundo, ou o princípio originário, passam a ser buscados e descritos pela ação do 

fogos, uma palavra grega de vários significados. Logos não é apenas razão e pensamento, é também expli

cação e argumento causal. 

Com o surgimento da filosofia como possibilidade explicativa, vão surgir outras possibilidades de conteúdo 

na interação do homem com o mundo. Se no mito, o compreender se bastava enquanto esclarecimento de 

origens (como numa genealogia, como no eterno retomo), na filosofia, o conteúdo passa a ser outro. Com

preender não é mais descrever o que sucede, mas sobretudo, descrever as causas da sucessão, as causas da 

mudanças, as causas das diferenças e das semelhanças entre as coisas.2 

Os principais traços da atitude filosófica nascente seriam, portanto, uma tendência à racionalidade, onde a 

razão passa a ser tomada como um novo critério de verdade. Essa transposição não foi nem abrupta nem 

absoluta. 3 A razão vai calcar-se no discurso e na análise critica, em contraposição às meras exposições 

dogmáticas, partindo de regras universais de pensamento (a lógica) e pressupondo a necessidade de investi

gação da natureza.4 Mas essa mesma razão só poderá se impor porque também busca o universal e ainda 

porque, antes de tudo, há capacidade na sensibilidade humana de compreender ou abranger tanto o visível 

como o invisível.~ 

1 Aristóteles, Physica, #184. 
2 CHAUI 1994 [98] p.33. 
3 lbid.p.38. Pode-se mesmo dizer que, ainda hoje, tal transposição está longe de ser de aceitação absoluta entre os 

homens. 
4 lbid. p.32. 
5 Nesse aspecto. pode-se lembrar também a ciência moderna e a sua condição de revelação mítica ao senso comum. 

Ela também revela o invisível, pressupondo explicações que dependem de crenças ou iniciações (conceito de 
átomo, elétron, radiação, campo etc.), e busca o universal para explicar o mundo e os acontecimentos que cau
sam admiração ou espanto. E por estar imerso nesses aspectos de revelação mítica, é que o próprio cientista se 
vê também em dificuldades de se aperceber da condição virtual de mundo criado pela ciência na teoria ou nos 
laboratórios, como denuncia GRANGER 1993 [202]. 
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3.2 Razões do surgimento do pensamento filosófico: As possibilidades da verdade 6 

As razões para o surgimento da filosofia na Jônia, uma colônia grega na Ásia menor, merecem ser 

comentadas para melhor condução do tema. Para tanto, tem sido mencionados tanto os fatores decorrentes 

do desencantamento do mundo, graças às navegações, como o aperfeiçoamento da concepção abstrata na 

época, graças à invenção do calendário, da moeda e da escrita. Mas as razões políticas, decorrentes da 

criação da pólis (cidade-Estado), se apresentam como o principal determinante para alguns. É na constitui

ção política da pólis, com suas caracteristicas singulares de tomada de decisão, que a condição do "Mestre 

da Verdade" (o poeta, o rei-de-justiça e o mago) vai ser ofuscada e por fim substítuída. São esses persona

gens que até então detinham a verdade, pois verdade é (a)létheia, ou não esquecimento. 7 Desses dependia a 

conservação temporal do mundo. Graças ao poeta, conservava-se o que havia sido, resgatando o passado. 

A ordenação do presente conflítuoso e contraditório ("aquilo que é") cabia à figura do rei-de-justiça ou do 

sábio. Enquanto o mago ou adivinho conservava "aquilo que será", ou o futuro predito. 

Estes três personagens da Grécia arcaica são mágicos, não apenas porque têm o dom de ver o oculto, mas 

por fazer acontecer (a palavra eficaz), e acontece porque eles lembram8
, porque eles não esquecem, ou seja, 

porque eles detém a verdade (alétheia). Quando o poeta canta, o passado se faz presente (ele acontece), 

assim com o futuro anunciado pelo mago, ou o presente que é enunciado pelo rei-de-justiça, fazendo a lei 

acontecer9
. 

O desaparecimento dessas três figuras com o surgimento da pólis dar-se-á em função da emancipação 

política do grupo que a faz surgir, ou seja, dos guerreiros, detentores de uma outra palavra. Convivendo no 

domínio público com a alétheia (a Verdade), enquanto palavra sagrada, havia também a palavra profana 

do guerreiro em assembléia, a Jogos. Esta era uma palavra-diálogo, a que todos tinham direíto e acesso, 

usada nas decisões de estratégia ou de repartição de butim. Sua eficácia não vinha de uma força transcen

dental (como na alétheia), mas sim da sua capacidade de convencimento e persuasão. 10 O Jogos não estaria 

exprimíndo verdade propriamente, mas sim opínião (doxa). A doxa (opínião) poderia se aproximar da 

alétheia (verdade) se a persuasão (peithó) 11 fosse verdadeira. 

Entre a expressão da doxa ou da a/étheia vão se dividir os primeiros filósofos até o grande esforço de 

Sócrates e Platão, os quais, trazendo definitivamente a palavra filosófica para a condição de alétheia, vão 

~ CHAUI op.cit.p.34-40. 
A palavra grega alétheia, cujo significado é verdade ou realidade, é composta pelo prefixo de negação "a" e pelo 
substantivo létheia que significa esquecimento. Ou seja. verdade para o grego antigo era o não esquecido, não 
perdido. não oculto. O conceito seria mais amplo do que o atual, já que o não oculto não se refere apenas aos 
sentidos. mas também ao espírito, pois é uma vidência e uma evidência, na qual a própria realidade se revela, se 
mostra e se manifesta a quem conhece. O conceito atual e mais limitado de verdade no ocidente decorre da pala
vra latina ventas. cujo significado se refere a veracidade de um relato. Ver glossário em CHAUI 1994 (98]. 

8 A lembrança é uma inspiração divina que permite o tráfego pelo tempo. Mesmo o adivinho "lembra-se", pois o 
conceito de tempo é circular. um eterno retomo. A predição é uma recordação, pois o que acontecerá está preso 
a uma causalidade pré-determinada, ou seja, a repetição de algo que já aconteceu, tal como se pode prever que o 
dia sucederá a noite escura. De tal condição ainda hoje não se escapa inteiramente. Quando se faz predições em 
ciência. também se está calcando as predições num passado (a observação ou experimento) que se repete. Não é 
sem razão que os economistas buscam identificar "ciclos" de crescimento ou estagnação (o eterno retomo) para 
calcar suas previsões. Também o investigador de causalidade busca ciclos. repetições para dar a condição de 
previsibilidade. própria da ciência. 

9 Deve-se lembrar que, na falta da escrita. a transmissão oral seria um dos principais meios da conservação do 
passado. onde a rima ou o canto de louvor são os recursos da memória. 

10 Essa caracteristica original do fogos, associada ao poder e ao discurso de convencimento, vai trazer a conotação 
da filosofia como arte de retórica e oratória. pobre em si mesma, mas alinhada ao artificio mental voltado à do
minação. A grande ex'Pressão nesse gênero foram os sofistas, em oposição a Sócrates e Platão, ver parágrafo 
adiante. 

11 Peithó significa "doce ou suave persuasão" e refere-se a uma das 3 forças positivas ligadas à verdade e à luz. As 
outras duas são a justiça e a confiança/fidelidade. Conf. CHAUI 1994 (98] p.32. 
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dispensar a persuasão por ser uma palavra verdadeira. Embora usando palavras e termos dos guerreiros 

(fogos), o seu discurso não tem propósito de convencer ou dominar. O discurso filosófico não está voltado 

à vida prática e, portanto, não requer o persuadir, pois o seu objetivo passa a ser a expressão de uma ver

dade comum a todos os pensamentos desinteressados. E nessa pretensão desinteressada que se impõe a 

palavra theoría como produto filosófico 12
, o qual com base na condição universal do ser, da razão, do 

pensamento e da palavra deve nos aproximar da verdade, graças à superação do senso comum. 13 

3.3 Conceito antigo de causa 

A palavra grega que corresponde a nossa expressão causa é aitía, com origem no vocabulário juridico 

e significando "ser responsável por", "ser imputado por", "responder por alguém ou por alguma coisa" 

(como no caso do advogado) ou ser "autor". 14 Embora de significação restrita nesse campo, o conceito de 

causa para os gregos era bem mais amplo que o da atualidade, o que em parte explica a categorização que 

será dada mais tarde por Aristóteles ao tentar sistematizá-la. 

Assim sendo, para o pensamento atual, a expressão moderna "causa" corresponderia a apenas um dos 

sentidos dados pelos gregos, aquilo que Aristóteles chamou de "causa eficiente", isto é, aquela que produz 

um efeito que é sua conseqüência. Mas para os gregos, causa ou aitía é o que é responsável por toda a 

realidade de uma coisa. A causa se refere ao que a coisa é, como é, porque é e para que é. 15 

Na escola de Platão (427-347 a.C.), considerado um racionalista, a causa ligava-se as idéias16
. Para enten

dermos essa concepção é necessário conhecer os pressupostos de Platão. Na Academia, Platão ensinava 

que a compreensão dos fenômenos que ocorrem no mundo fisico depende de uma hipótese: a pressuposição 

de arquétipos eternos dos quais a realidade seria uma cópia infiel. Tais arquétipos existiriam em um plano 

superior da realidade, atingido apenas pelo intelecto, e constituído de formas ou idéias. Através da dialéti

ca, ou seja, da contraposição de idéias calcadas no mundo sensível e sujeitas a relatividade das opiniões, 

seria possível ascender à contemplação desses modelos ideais. 17 

Platão tomava por base Heráclito18
, para quem a única certeza era a mudança de todas as coisas. Os dados 

decorrentes dos sentidos seriam limitados, pois estariam exprimindo aquilo que no instante seguinte deixou 

de ser. Buscando uma base estável para a compreensão, Platão proporá teses sustentadas no intemporal e 

no estático, ou seja, no mundo das idéias: formas incorpóreas e transcendentes que seriam modelos dos 

objetos sensíveis, essências existentes em si, independentes das coisas e do intelecto humano. 19 O conheci

mento passa a ser buscado a partir de hipóteses explicativas cujo o encadeamento lógico permite chegar à 

12Theoría para o grego antigo era ação de ver, observar, examinar para conhecer. O termo ligava-se à atividade do 
espectador na sua condição de juiz. Daí advém a condição de contemplação para atividade filosófica, como uma 
atitude de observação neutra e imparcial. Ver glossário em CHAUI 1994[98]. 

13Essa pretensão de universalidade, de acordar coisas e substâncias, se mostrará como ideal inatingível, colocando 
a filosofia numa condição paradoxal, gerando os desacordos e as oposições entre os filósofos, conf. CHAUI 
op.cit.p.39. 

14 CHAUI op.cit.p.40. 
15 lbid. p.279. 
16 lbid. p.204. 
17 lbid. p.l3. 
18 Heráclito de Efeso, juntamente com Parmênides, inicia a distinção fundamental entre aparência e realidade. Sua 

doutrina propunha que o mundo é um fluxo ou mudança permanente de todas as coisas. A harmonia neste vem 
da tensão dos contrários. Esses contrários múltiplos e essa multiplicidade tensa constitui a unidade do uno, conf. 
CHAUI op.cit.p.67-8. Essa seria a base da verdadeira dialética para Hegel, pois a dialética de Aristóteles teria 
por referência Zenão, para quem a dialética prestava-se ao opor de idéias contrárias, em busca daquela verdadei
ra e daquela outra contraditória ou falsa. (lbid. p.86). 

19 A condição de se pensar uma realidade virtual é essencial à ciência moderna e decorre dessa concepção essenci
almente platônica. 
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verdade. Verdade20 seria adequação entre o intelecto e as coisas. Idéias ou formas são as "causas inteligí

veis" dos objetos físicos. Como são incorpóreas e invisíveis, a razão da sua inteligibilidade não está na 

matéria. É a possibilidade da lembrança que permite a aproximação do mundo das coisas ao mundo das 

idéias (os arquétipos), como uma relação cópia-modelo para explicar a relação sensível-inteligível 21 

Provavelmente, por influência dos pitagóricos, a concepção platônica de causa tinha uma conotação mate

mática. Entre os platônicos, causa era um dos princípios formadores da idéia, pois a causa produtora e 

eficiente é que possibilitaria impor medida e limite ao indeterminado. Tal enfoque era decorrente do exercí

cio da lógica dialética, uma vez que partia-se de um indeterminado ou misto e buscava-se a distinção de 

idéias numa idéia complexa, pela delirnítação determinada pela causa. Impor lirníte, diferenciar e encontrar 

os componentes de uma idéia significam, literalmente, definir a idéia. 22 

3.3.1 Causalidade em Aristóteles 23 

A dimensão da importância de Aristóteles (348-321 a.C.) para todo o pensamento ocidental pode 

bem ser avaliada por sua máxima, destacada em epígrafe na abertura desse capítulo. Mas de maior relevo e 

implicação foi sua obra resgatada no início da era cristã por gregos e romanos, quando foi "cristianizada", 

e, só mais tarde, redescoberta na sua forma primitiva pela versão árabe. Sua importância não decorre 

apenas das questões fundamentais por ele colocadas, mas sobretudo pela sistematização do conhecimento 

que ele estruturou e que ainda hoje nos serve por base. Na Idade Média, Aristóteles, o referencial para 

todos os intelectuais, acabou como objeto e vítima do dogmatismo reinante na época. O sentido mais pro

fundo de sua obra, o do espanto admírativo, da indagação e da busca, foi soterrado pelo dogmatismo im

posto pela escolástica, toda ela voltada à afirmação da fé cristã. 

Para Aristóteles, causas, assim como princípios, natureza e seres, são os objetos de estudo das ciências. O 

método (méthodos) é o caminho para busca dos princípios e das causas. Com o seu raciocínio sistemático, 

Aristóteles também sistematizou as causas em cada uma das ciências concebidas por ele. Assim, antes de 

conhecer sua concepção da causalidade em si, convém expor também sua sistemática de divisão das ciênci
as24 

a) Divisão das ciências e fonte de causalidade 25 

Aristóteles distinguia as ciências em teoréticas, práticas e "poiéticas" (ou produtivas). As ciências teo

réticas incluíam a física (como ciência da natureza) a matemática e a metafísica. Nessas, os princípios e 

causas das coisas existem independentemente da vontade humana. Nas ciências práticas (ética e políti

ca), os princípios e causas decorrem da vontade humana. O agente, a ação e o produto são o homem. 

2° CHAUI op.cit.p.l71. 
:J Ver nota do editor "vida e obra" p.20, em PLATÃO [393] p.5-26. 
2

: O conceito de causa como limite, embora hoje abandonado, pode ser um recurso interpretativo muito útil se a 
inferência da causalidade for buscada de forma dialética. De fato, num sistema complexo, onde múltiplas intera
ções se apresentam. um analista não pode definir a rigor o que é causa ou efeito. Ainda que ele use a temporali
dade como critério (o que vem antes ou depois) sua dedução a rigor fica restrita à seqüência (antecedente e con
seqüente) como quis Hume. Em contrapartida, na lógica dialética pressupõe-se a interdependência de aconteci
mentos, causa e efeito a rigor não podem ser determinadas, impondo-se apenas uma separação (ou limite). Por 
exemplo. se a ação humana é a causa da casa construída enquanto concepção (e não enquanto material). a casa 
construída em concepção também é a causa da ação humana, pois a possibilita. 

23 Conf. CHAUI op.cit.p.231-9. A principal referência para o sistema de causalidade aristotélica é a Metafisica 
(lbid. p.244 ). 

24 Conf. CHAUI op.cit.p.246. 
25 lbid. p.246-50. 
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Nas ciências "poiéticas", as mais vastas por incluir desde a engenharia até a poesia, também decorrem 

da vontade humana, mas o agente, a ação e o produto estão separados. Em cada uma, foi estabelecido 

princípios de distinção nas causas e nos fins, conforme resumido no quadro 3 .1. 

Quadro 3.1 
Divisão das ciências e a causalidade possível conforme Aristóteles 

Agente 

Ciências Conhecimento Princípio e Causa Ação Objeto Finalidade 

Produto 

Física Necessário 

Teoréticas Matemática Independem da vontade do homem. (separados) e (ser) 

Metafisica Universal 

Ética Inseparáveis Necessário 

Práticas Política Vontade humana hnanentes e Homem 

É o homem. Universal 

Poiéticas Engenharia Contingente 

ou Medicina Vontade humana Separados e Modelo 

Produtivas Poesia etc Particular 

Assim, quando Aristóteles divide as ciências, já ficam pressupostas também as fontes de causalidade 

para busca das causas. Se na fisica (que inclui também a biologia, a astronomia etc) a causa e os prin

cípios não dependem do homem, mas da natureza, nas ciências práticas e nas ciências "poiéticas" as 

causas das transformações estão na vontade humana, enquanto escolha refletida e racional. São situa

ções em que se lida com o contingente (o que pode ser ou deixar de ser) e com o particular. Nas ciênci

as "poiéticas" ou produtivas, as ações podem ser menos contingentes e mais racionais, a partir do uso 

do modelo e do conjunto de procedimentos que a experiência estabelece. 

Ou seja, na transformação do mundo (alvo das ciências "poiéticas") a causa básica é a vontade huma

na, que pela escolha refletida e racional estaria reduzindo as contingências, à medida que se aproxima 

do modelo e dos seus procedimentos conhecidos.26 

b) Tipos de causa 

Dentro do amplo conceito grego de causa (aitia), Aristóteles concebia 4 tipos diferentes de causa: a 

causa material (que dá matéria ao ser), a causa formal (que dá a forma a matéria), a causa eficiente 

ou motriz (que responde pela presença da forma) e a causa final (que responde pela coisa ser como é). 27 

Na causa final, Aristóteles fazia distinção entre uma causa final próxima, como finalidade própria do 

ser determinado, e uma causa final remota (o télos), como finalidade geral de todos os seres vivos. Tal 

concepção da causalidade era decorrente da interpretação de Aristóteles para quem: 

26 Ibid. p.250. 
27 Ibid. p.279. 
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"Causa é tudo o que contribui para a realidade de um ser." 28 

Nas ciências "poiéticas", a causa material seria aquilo de que a obra é feita, a causa formal seria o que 

dá a obra a sua forma (é o modelo), a causa eficiente seria o artífice, enquanto que a causa fina/ seria o 

uso a que a obra está destinada. Pode-se também distinguir uma causa remota. O télos da obra seria o 

ser humano, ou o usuário que a encomenda. O quadro 3.2 resume a tipologia apresentada, acrescentan

do as causas da passagem de um estado a outro, pois um dos conceitos básicos de Aristóteles é que 

tudo já existe previamente em potência. 29 

Quadro 3.2 

Tipologia e significados da Causa segundo Aristóteles. 

Tipologia30 Significado31 Ocorrência na poiética32 Ocorrência na passagem da 

potência ao ato33 

Material Aquela que dá a matéria. Dá aquilo que a obra é Passividade. 
feita. 

Formal Aquela que dá a forma. Dá a obra a sua forma, Enérgeia: ou ato. Determina o que 
conforme o modelo. deve acontecer, orienta e atualização 

da potência. 

Eficiente Aquela que responde pela É o técnico. Dynamis: ou potência. Faz a matéria 

Ou 
presença da forma. atualizar a potencialidade. 

Motriz 

Aquela que responde pelo É o uso a que a obra está Próxima: finalidade própria do ser 
que a coisa é. destinada. É também o ser determinado. 

Final humano, ou o usuário que 
encomenda. Télos: finalidade própria de todos os 

seres vivos. 

O ponto de partida desse sistema aristotélico de causalidade é a doutrina de que o ser não é apenas o 

que já existe, em ato (enérgeia); ser é também o que pode ser, a virtualidade, ou a potência (dynamis). 

É essa passagem da potência ao ato que constitui o movimento. 34 É a dynamis ou potência que faz a 

matéria atualizar suas potencialidades, pois é a privação ou carência de forma ( que é o ato ou a enér

geia) que faz a dynamis agir. Portanto, é a enérgeia que orienta a dynamis, ou a causa eficiente, a 

agir.3~ A forma, por ser sempre um ato, é o real (o atual); a matéria, por ser sempre uma potência, é o 

possível (o que pode ser, o que vem a ser). O devir é o movimento que empurra sempre a matéria para 

28 Ver nota do editor "Vida e obra" p.20, em ARISTÓTELES [22]. 
29 No pensamento Aristotélico, a cadeira já existe em potência na madeira, o artesão simplesmente atualiza essa 

potência. Embora esta seja uma concepção desprezada nos dias de hoje, é esse mesmo conceito que nos faz ver a 
semente, a célula ou a criança como um potencial de um vir a ser (de um ser que ainda não é) ou mesmo de um 
ser que já está lá. em forma ainda não-manifesta e que, portanto, já o é. Logo, pelo contrário, essas considera
ções podem ser bastante atuais como no caso das questões ligadas ao aborto nos dias de hoje. No nosso caso, 
mais especificamente, é bastante sugestiva o possível fundamento aristotélico nas "Análises de risco", isto é. in
vestigação de causalidade a priori. Ver adiante. 

3° CHAUI op.cit.p.250. 
31 ibid. p.279. 
32 ibid. p.333. 
33 ibid. p.289. 
34 Ver nota do editor "Vida e obra" p.20, em ARISTÓTELES [22]. 
35 CHAUI op.cit.p.289. 
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uma condição mais perfeita (o acabado, atual). Assim sendo, o devir existe, ele é necessário, racional, 

inteligível e pode ser conhecido.36 

c) Causa eficiente 

A causa eficiente ou motriz merece ser melhor examinada, pois foi a única conservada pelo pensamento 

moderno. No sistema aristotélico, a atualização de um ser só se dá pela ação de outro ser, previamente 

presente em ato. Cada ser atualiza a sua virtualidade via outro ser, o qual possuindo-as em ato, funcio

na como motor daquela transformação. Assim, como visto, para o mármore converter-se em estátua (o 

ser virtual do mármore) é necessária a ação do escultor, o qual libera a potência da substância por ter a 

concepção da estátua. Como é essa concepção do escultor que comanda a transformação, Aristóteles 

sustenta que é sempre a causa final que rege os movimentos. De tal premissa pode-se deduzir pelo me

nos duas implicações de interesse ao caso em estudo. 

Dada a importância da finalidade, Aristóteles, ao contrário dos filósofos pré-socráticos, estabelece uma 

visão contrária ao evolucionismo. Seu sistema não admite que o mais possa vir do menos, que o supe

rior venha do inferior ou que a potência por si só conduza ao ato. 37 O universo seria um encadeamento 

hierarquizado. 38 

Como a causa eficiente é apenas o instrumento de mudança, esta não é a causa profunda da mudança. 

A forma (pré-existente em potência), que se oferece como finalidade, é a essência plena da coisa. Mas 

como a causa eficiente por si só não movimenta, é necessário satisfazer precondições e a primeira pre

condição para a atuação da causa eficiente é a causa final próxima. A possibilidade da forma, portanto, 

será a precondição a ser satisfeita para a ação da causa eficiente. A outra precondição é a causal final 

remota, o té/os. responsável por todos os movimentos sem se movimentar. No universo, télos seria a 

Forma Pura, o Ato Puro, Este que nada aspira, ou seja Deus.39 

No problema em estudo, voltado às ciências "poiéticas" ou produtivas, as precondições estabelecidas 

para a causa eficiente são o modelo (eidos), enquanto forma, e o homem, enquanto télos. Ou seja, o 

pedreiro pode ser a causa eficiente da casa, ao atualizar "a casa", enquanto material ou tijolo. Mas a 

sua ação depende da "casa", enquanto projeto ou modelo, responsável pela forma que a casa terá. Mas 

ainda assim, a atualização (ou liberação do potencial "casa" contido nos tijolos) não seria possível sem 

o télos, ou o homem que a quer e que vai residir nela enquanto homem (o qual não é necessariamente 

36 Tal conceito de devir. empurrando a matéria para a condição mais perfeita, usa-se ainda hoje na termodinâmica 
e na química. Ex"Plica-se uma reação química como possível justamente porque os reagentes buscam um estado 
de maior equilíbrio no produto. Ou seja. a causa da reação química, ou a possibilidade do produto, é a sua con
figuração sempre mais acabada (estável). em relação aos seu reagentes. 

3
- Com o abandono gradativo do pensamento metafisico. somos levados a pensar em contrário a Aristóteles. No 

senso comum. puramente instrumental. é como se os fins já estivessem dados de forma inexorável. Se uma bola 
rola, para todos é suficiente admitir como causa a sua potência, (gravidade, atrito, impulso). Quando alguém 
pergunta "o porquê" do rolar da bola, responde-se, na verdade, com "o como". Qualquer explicação mais avan
çada. como por exemplo. relativa a um estado energético buscado por toda a matéria, já estaria envolvendo me
tafisica e. portanto. afina/idade de Aristóteles. 

38 Ver nota do editor "Vida e obra" p.2l, em ARISTÓTELES (22]. Essa hierarquia é bem conservada na teorização 
da química, como observado na nota anterior. O conceito de que o superior não pode vir do inferior refere-se às 
possibilidades. Assim. o barro sempre é superior à estátua, pois esta é uma das possibilidades daquele, o qual 
poderia ser convertido em tijolo. por exemplo. 

39 CHAUI op.cit.p.285-7. 
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aquele que lhe deu a forma). A casa é um ser (uma substância feita de tijolos) mas também é um aci

dente (um modo do ser dos tijolos).40 

d) Acidente como semi-causa 

Como já mencionado acima, a contribuição de Aristóteles foi decisiva por 3.000 anos porque, antes de 

tudo, foi completa. Nada foi desconsiderado em sua sistemática. Assim, também na causalidade, cujo 

princípio foi "tudo tem uma causa", o sistema aristotélico não pôde deixar de atribuir causa ao que 

não tem causa, ou seja, ao acidente. Não se trata de uma 5a. causa. A causa acidental para Aristóteles 

é uma causa fraca, que pode ser denominada "semi-causa". Para entender sua necessidade e a própria 

conceituação da causa acidental, deve-se antes conhecer outros aspectos de distinção em sua doutrina. 

Em primeiro lugar, há de se considerar como o pensamento grego antigo concebia a necessidade, que 

tanto podia ser Anánke. Moíra ou T_vkhe. Anánke é a necessidade cósmica oposta ao acaso. Moíra é o 

destino de cada um e T.vkhe é o acaso, a boa ou a má fortuna.41 Ou seja, no pensamento antigo, o aca

so, a "sorte" ou o "azar" constituíam "necessidades" particulares às circunstâncias e não necessaria

mente transcendentes ou próprios da individualidade.42 Quando os primeiros filósofos (pré-socráticos) 

vão discutir a possível condição transcende dessas "necessidades", em nenhum dos casos haverá refe

rência à rykhe, que seria, evidentemente para eles, coisa do mundo.43 

Assim, quando mais tarde Aristóteles se refere ao acidental, estará se referindo à rykhe (necessidade 

como acaso) e nunca à necessidade como destino (anánke ou moíra). É nesses termos que Aristóteles 

define uma substância como um conjunto de predicados ou atributos essências ou acidentais, pois refe

re-se às condições do mundo sublunar. Para ele, tanto os predicados acidentais (a coisa é, embora pos

sa ser diferente) como os predicados essenciais (a coisa é porque é) possibilitam a substância.44 O aci

dental seria um modo de ser da substância. 

No sistema aristotélico, há ainda uma distinção entre existir e acontecer que se deve ter em mente para 

compreender o acidente. Assim, enquanto o "ser" existe, o acidente, pelo contrário, apenas acontece. O 

acidente é um acontecimento, pois o acidente não é um "ser" nem uma qualidade ou propriedade do 

"ser", mas sim um encontro entre a qualidade e o "ser". Quando o acidental se apresenta, nunca é sem

pre o mesmo, nunca é sempre ele mesmo, mas pelo contrário, sempre é diverso. Há, portanto, completa 

oposição ao "ser" (que é sempre o mesmo enquanto urna essência) e à qualidade, que não varia (branco 

é branco, belo é belo).45 

A partir desses pressupostos pode-se investigar as propriedades da causalidade acidental. Aristóteles 

admitia a rykhe (acaso) tanto na ação humana (na praxis e na poiesis) como na natureza. O acaso na 

natureza explicaria o "monstro", quando a forma se "engana" na matéria ou a matéria se "engana" na 

40 Os modos do ser são vários e os acidentes podem significar uma quantidade, ou uma qualidade, ou uma relação, 
ou o onde, ou o quando, ou ainda uma posição, ou um estado, ou uma ação, ou então uma paixão. Ver nota do 
editor "vida e obra" p.19, em ARISTÓTELES (22]. 

41 Ver glossário em CHAUI op.cit. 
42 Essa distinção é evidentemente ausente nos dias de hoje. Pode-se pressupor que a sua perda se deu em parte 

graças ao cristianismo, o qual reduz as necessidades ao Único transcendente, conforme a influência do mono
teísmo judaico. As implicações na investigação da causalidade são enormes e constitui um dos objetivos dessa 
tese o resgate dessa perda, como quis Nietzsche. 

43 Por exemplo. para Anaximandro. a necessidade (anánke), a fatalidade (moira) e a justiça (díke) ainda se referi
am ao devir do mundo e das forças obscuras que o governam. Mas Parmênides já colocará que necessidade, des
tino e justiça são conceitos e não forças naturais, isto é, exigências do Ser enquanto inteligível, plenamente raci
onal e lógico. conf. CHAUI op.cit.p.82. Como se vê, para a rykhe não se concebia cogitação. 

44 CHAUI op.cit.p. 280. 
45 lbid. p.277. 
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forma. 46 Em qualquer caso, a causa acidental difere de uma causa física e, portanto, não é causa pro

priamente. Assim, quando uma pedra cai atingindo um passante, há no evento tanto uma causa efici

ente como acidental. A pedra cai porque o movimento é necessário, é de sua natureza enquanto pedra, 

mas atingir o passante é acidente e não necessidade da pedra ou do passante.47 

Como a "semi-causa" (acidente) persiste apesar da causa eficiente que se completa, quem se modifica 

ou se deixa incompleta é afina/idade. Em outras pálavras, só podemos falar de acidente em relação a 

um fim. À causa eficiente o acidente é irrelevante, pois o que importa é o movimento, é a mudança da 

forma, é liberar a potência que jaz em virtualidade e que só o artífice pode liberar. É por isso que 

Aristóteles estabelece que não há acidente em causa material, formal ou eficiente, como resume o qua

dro 3.3. O acidente só é possível na causa final (ter um fim diferente de outro preestabelecido ou dese

jado). 

Quadro 3.3 
Condições de possibilidade da ocorrência da causa e da semi-~ "acidente" nas ciências "poié

ticas", conforme Aristóteles. 

Significação Gênero Condição de possibilidade 
nas da da 

Ciências Poiéticas ou Produtivas Causa semi-causa ou "Acidente" 

- no que é feita a obra Material 

- na sua forma (no modelo em si) Formal Impossível 

-no artesão Eficiente 

- no uso/finalidade da obra 
Final Possível 

- no homem como usuário 

Na Ética a Nicomano, Aristóteles volta a se referir ao acidente quando distinguiu as ações da natureza 

das ações humanas. Na natureza, cada "ser" segue necessariamente as exigências impostas por sua 

matéria e por sua forma, o acidente é secundário. Nas ações humanas, pelo contrário, o acidente pre

domina, pois o homem possui vontade, o poder de escolher a ação que deseja realizar, mesmo que se 

engane e não alcance o desejado. Ou seja, a ação humana é contingente, decorre da vontade e de um 

devir que é possível mas não necessário, pois o homem é misto, em parte natureza e em parte razão.41 

46 lbid. p.293. Aristóteles referia-se ao que hoje se conhece por mutação. Se é fato que o conhecimento atual per
mite e:>.:plicar como uma mutação ocorre ou se viabiliza, não se pode ainda explicar a sua causa, ou seja, o por
quê da mutação. 

41 
Ainda que possamos estender a dúvida, pressupondo que o pedreiro na obra é forçado ao perigo "das pedras 
cadentes", não se pode conceber que o mesmo se encontra na obra por necessidade (das pedras, da obra ou do 
artífice) de ser atingido por elas. Se o acaso está excluído, a consideração formulada obriga à conjectura dos 
fins, analisando a finalidade de cada um (pedras, obra e artífice) na própria obra (ver parágrafo adiante). Assim 
fazendo, a compreensão passa a ser outra. Por exemplo, seria possível pressupor a necessidade de "pedras ca
dentes", dependendo da finalidade da obra. Se a obra tem por finalidade ser do tipo "obra barata" (ou, "competi
tiva de mercado". conf. ex"J)ressão atual). as pedras caem. atendendo essa finalidade. 

48 CHAUl op.cit.p.310. Podemos deduzir dai a principal contradição da condição humana (explicitada pela lógica 
dialética). O homem é um Ser da natureza mas também é contra a natureza (através do trabalho). Nessa lógica, 
podemos conceber o acidente de trabalho como condição (e mesmo parte) do trabalho. É o trabalho e o acidente 
do trabalho que estariam convergindo para o uno que se compreende como trabalho. É a ação humana dirigin
do-se contra as determinações da natureza ou contra as necessidades da natureza. 
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Daquilo que foi revisto de Aristóteles, pode-se inferir duas contribuições ao problema em estudo. A 

condição humana de livre-arbítrio não exclui a possibilidade do acidente ou do acaso. Além disso, o 

acidente não pode ser interpretado sem a condição de perspectiva oferecida pelos fins (o "azar" de um 

pode ser a "sorte" de outro).49 Falta, entretanto, a combinação dessas duas condições. A questão que 

pode ser colocada é: 

Como o "acaso" subsiste na finalidade, apesar do exercício da vontade humana, cujo fim, quase sem

pre, não é o acidente? 50 

Ora, nas ciências "poiéticas" concebe-se a finalidade (onde deve-se buscar o acidente) no uso/finalidade 

da obra ou no usuário. Mas no movimento, o artífice não libera a potencialidade da matéria de forma 

indiferente, mas sim arbitrariamente, voltado para as finalidades, mas guiado pela forma. Ou seja, o 

fim da sua arbitrariedade fica calcado pelo modelo, que concebe a forma. É graças ao conjunto forma

do pelo modelo e pelos procedimentos da experiência que o artífice ultrapassa o acaso e alcança os 

fins. Assim, pode-se pressupor que o acidente (como matéria que tem forma outra daquela esperada 

pelo uso ou pelo usuário) configura duas possibilidades. Na primeira, o acidente simplesmente explícita 

a outra forma possível (virtual ou potencial) que o modelo comporta sem se aperceber. Na segunda, o 

acidente mostra a incapacidade ou inabilidade do artífice de destacar a forma esperada das muitas for

mas possíveis que a matéria admite e que os procedimentos concebem. Mas neste último caso, se a 

outra forma é concebível, não há acidente, há erro. 51 O erro, por conseguinte, presume igualmente duas 

possibilidades: ou ele corresponde a um procedimento incompatível com o artífice, ou corresponde a 

um artífice incompatível com o procedimento. Como o erro em si pode tanto ser intencional (mentira) 

como não-intencional (ignorância), temos no total quatro possibilidades ligando a forma e o artífice, 

conforme mostra o quadro 3. 4. 

Quadro 3.4 

A condição possível do erro, interpretada a partir de Aristóteles. 

Natureza 
do Modelo/Procedimento Artífice 

Erro 

Ignorância 
Ditar ao artífice um procedimento que se desc<r Firmar capacidade de atender algo (o procedi-
nhece a possibilidade de atingir o modelo. mento) desconhecendo a própria capacidade. 

Mentira 
Ditar ao artífice um procedimento que se sabe Firmar capacidade de atender algo (o procedi-
ser incapaz de atingir o modelo. mento) ciente da própria capacidade. 

Em sintese, ao se lidar com acidente, este deverá ser buscado nos fins, e estes fms não podem excluir a 

forma (modelo, procedimento) que orienta a vontade. 

49 Como quis Homero com a sua deusa girando a "roda da fortuna". 
50 A situação oposta é a prática (de validade científica) do experimento ligado à tentativa e erro, onde o que se 

espera é justamente o "acidente" feliz. Além disso, falta com freqüência a percepção de que, embora não deseja
do, o acidente, uma vez na condição de fato, não pode mais ser excluído e será usado, de uma forma ou de outra, 
para alavancar a criação. 

51 Conf. Platão, erro pode ser voluntàrio (mentira) ou involuntàrio (ignorância). Ver quadro 3.4. 
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3.4 Discussão 

Relata Plutarco (45-125 a.C.) que o rei ateniense Pericles (495-429 a.C.), ao presenciar um atleta ser 

mortalmente ferido por um dardo nos jogos olímpicos, perguntou a Protágoras (481-411 a.C.) a causa 

daquela morte. Sua resposta a Péricles talvez seja o primeiro registro de uma explicação de causalidade de 

acidente. Para Protágoras, sob o ponto de vista do médico, a causa direta da morte foi o dardo. Para o juiz 

da contenda, o responsável foi o lançador do dardo, mas para o magistrado, os culpados foram os organi

zadores da competição. ~2 

O entendimento dessa explicação de mais de 3.000 anos sintetiza os desafios antepostos para todo aquele 

que pretende confrontar as explicações que a cultura ocidental já foi capaz de conceber e as suas implica

ções nos problemas contemporâneos. À primeira vista, faz parecer exatamente aquilo que não poderia ter 

sido: uma distinção entre causa, responsabilidade e culpa, que para os gregos nunca houve. ~3 O termo 

grego para causa, ou aítia, como visto, tem de fato origem jurídica, mas com uma ampla conotação que 

mostra um mundo muito mais difuso, onde a lei da natureza e a lei dos homens podia ser confundida. E se, 

por um lado, essa explicação mostra a posição naturalista e relativista de Protágoras, por outro ela também 

representa um ponto de inflexão das possibilidades da explicação causal. Se a explicação de Protágoras 

marca o fim da possibilidade da explicação sobrenatural, ela marca também o início da luta contra o pen

samento sofista 54 que, na causalidade, vai culminar na elaborada sistematização Aristotélica. 

Explorar a "fissura arqueológica" da palavra verdade (a/étheia), como alternativa de investigação das 

possibilidades de inferência causal, foi uma dentre as múltiplas opções interpretativas que os registros 

antigos poderiam oferecer. Tal escolha, embora justificada na ímportância da revelação das possibilidades 

do discurso, o instrumento por excelência na investigação da causalidade histórica,~~ não excluiria outras 

abordagens de outros fatores igualmente determinantes na construção do pensamento da causalidade. Dessa 

abordagem, algumas questões de interesse ao terna central poderiam ser colocadas, por exemplo: 

No que consiste a contribuição do pensamento filosófico antigo, capaz de construir a interpretação de 

causalidade que temos hoje (graças à superação dos problemas do passado)? Em outras palavras, como os 

caminhos encontrados na antigüidade para solução da causalidade foram e continuam sendo usados? Ou 

melhor ainda, como tais caminhos poderiam ser usados nos problemas contemporâneos? 

52 apud. YI-ZHUANG, 1996 [501). Há de se observar a distinção entre juiz, ou aquele que observa ou verifica a 
aplicação dos regulamentos, e o magistrado, aquele que formula regulamentos. 

53 Essa distinção mais clara é de origem romana, prevalecendo na ordem jurídica atual. Com o direito romano 
surge as palavras latinas, "causa", "respondere"," culpa". 

54 Para os sofistas. calcados na relatividade radical, como a expressa por Protágoras, sendo o homem o critério da 
realidade. o Ser ou não Ser estariam na dependência de nossos sentidos, idéias e ações. Não haveria verdade, 
mas verdades e. para os conflitos decorrentes, prestar-se-ia a política. Nessa condição de subjetividade extrema. 
a verdade fica condicionada à opinião de cada um, a qual só pode ser mudada pelo convencimento, através da 
retórica capaz de trazer harmonia. Platão vai argumentar que a retórica não leva a nada (sofismo) e o combate 
aos sofistas será a luta para impor a razão em contraposição ao exercício retórico. Conf. CHAUI, p.l29-130. 

55 Conf. visto no capitulo 1. 
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3.4.1 A causalidade antiga contribuindo para solução dos problemas antigos 

a) A eliminação do terror ~6 

A explicação causal de Protágoras é o triunfo de um longo processo de rejeição do terror que teve 

início nos relatos míticos de Homero. Se a sua explicação é teórica, no verdadeiro sentido grego 

dessa palavra~7, foi graças à epopéia homérica, sem a qual os desígnios no mundo ainda estariam 

ao bel prazer das forças cósmícas aterrorizantes, sem possibilidade alguma de explicação racio

nal. É na epopéia que os deuses se "antropoformizam". Suas decisões, embora implacáveis, podi

am ser compreendidas. Na guerra entre gregos e troianos (llíada) ou nas aventuras de Ulisses 

(Odisséia) não havia forças obscuras, incontroláveis, mas sim vontades e caprichos de divindades 

que a todos cabia aceitar, por representarem força superior e, justamente, por expressarem capri

chos. Embora passionais e arbitrários, os deuses em preferência ou discórdia também representa

vam uma unidade coerente e hierarquizada. É essa racionalização do divino que vai justificar a 

racionalização no exercício do poder. Ela constituirá os antecedentes primordiais de um esboço 

de pensamento racional, pelas exigências de causalidade. O míto de Prometeu ou de Pandora, ou 

a origem de tudo a partir do nada (Hesíodo), não são meras descrições fantásticas, mas sim raci

onalizações para o jugo do homem ao trabalho e à esperança. É a medida humana estabelecendo 

as condições de possibilidade do universo. 

Quando os primeiros filósofos aproximaram a palavra vulgar (lógos) da palavra sagrada (alé

theia), já havia espaço para essa possibilidade, pois o divino já estava racionalizado. As certezas 

sobre o mundo, uma vez racionalizadas, abriam espaço para a compreensão. São as idéias gregas 

de harmonia, da presença do divino em tudo ou dos números como a alma das coisas, como que

ria Pitágoras na harmonia matemática. É essa harmonia que põe o homem em acordo com a natu

reza, restando o erro e o mal para a desarmonia. É o universo concebido a partir da dualidade 

matemática do par/ímpar, da identidade/alteridade e do mesmo/outro. São as oposições, observa

das tanto no homem (amor/ódio) como na natureza (macho/remea) ou no cosmos (esquer

da/direita, dia/noite). É a salvação via proporção e medida.~8 

Mas se o espaço da racionalidade se abre para o comedimento nesse dualismo, ele também se 

abre para a inovação de Heráclito que propõe a unidade na tensão dos opostos. É a tensão, 

como verdadeira harmonia, que propiciará novas possibilidades, no discurso da justiça (em alter

nativa à palavra despótica), nas concepções do caráter mutável da realidade (o movimento, tão 

caro a Aristóteles) e na busca da unidade pela razão, conforme a lógica dialética praticada por 

Platão.~9 

Para um relativismo de causalidade, como o de Protágoras, calcado na subjetividade radical da 

expressão lembrada acima, as exigências vão além da humanização dos deuses, pois decorre da 

necessidade de se refletir sobre a vida que se deseja na pólis. Tal relativismo, é o resultado de 

uma progressiva rejeição da visão mítica da realidade e de uma aproximação da dimensão huma

na, da dimensão política das práticas na pólis. Mas foi preciso também que se cogitasse que a 

56 Conf. PESSANHA, 1996 [387]. 
57 Ou seja, "theoria" como contemplação do espectador no espetáculo, conf. já exposto anteriormente. 
58 PESSANHA op.cit. p.l9. 
59 ibid. p.25. 
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alétheia não era mais uma verdade absoluta, mas uma verdade de medida humana,60 para que o 

mesmo Protágoras concebesse o seu relativismo do "homem como medida de todas as coisas". 

b) A política, a tragédia e a técnica como promotores de explicação causal 61 

O movimento sofista alavancou a democracia ateniense (ou vice-versa). Abrindo espaço para crí

tica das tradições explicativas, calcadas na tradição, a democracia pode fazer frente à aristocra

cia. É no seu relativismo radical, pregando que tudo existe por convenção, que os sofistas ampli

am a causalidade. Inspiram-se em Hérodoto,62 que percebia a rykhe (acaso) como uma roda, para 

relativizar o acaso, pois a "sorte" de um é o "azar" do outro. A desgraça não é absoluta, ela tem a 

dimensão daquele que a percebe. O acidente não é um bem ou um mal em si mesmo. Se o ensino 

da retórica prega a persuasão, não operando com verdades mas com opinião, ele também mostra 

a necessidade de se aprender a diversidade explicativa, os prós e contras da mesma questão. 

Também se atribui à tragédia, como gênero literário e teatral, a promoção do pensamento filosó

fico.63 Mais especificamente na questão da causalidade, pode-se perceber no enredo da tragédia, 

pelo seu desenrolar, a oportunidade da reflexão causal inscrita no tempo, na determinação da 

natureza e dos deuses, e no arbítrio do homem. É a condição do herói que luta, mas que também 

caminha para um fim que ele mesmo ignora. É o espetáculo da tragédia que possibilita a theoria64 

e não será sem razão que à teoria caberá a representação do passado e do futuro ao presente. Tal 

como na tragédia, é a teoria que possibilíta o resgate da razão, quando o passado (ator) se apre

senta ao presente (o coro) como uma seqüência causal já sabida do futuro. 65 O espectador se vê 

confrontado com as limitações da condição humana (o determinismo do mundo, dos deuses e do 

"acaso"), mas também com as possibilidades do livre-arbítrio e da vontade calcada no conheci

mento ou na não-ignorância das coisas. 

Com a promoção das artes e das técnicas, graças ao potencial mercantilista, surge outro referen

cial de valoração não subordinado à linhagem, próprio da aristocracia, mas subordinado à capa

cidade de realização e de ação humana na natureza e na cidade. A técnica, perdendo as atribui

ções divinas, se desmistificando, mostra o valor da experiência, da observação, da habilidade, da 

memória e do senso de oportunidade como formas de regrar e de ordenar a experiência, afastando 

o acaso. Não se trata de excluir o acaso. mas de evitá-lo. É nesse contexto que se valoriza a 

méthis. que é a inteligência prática, o talento. 66 É graças à esse talento que o homem poderá guiar 

a sua ação, garantindo o seu desejo, em profissões tão diversas como caçador, capitão de navio e 

médico. São todos homens que escapam do acaso, porque dominam sobretudo o senso de oportu-

60 O pluralismo inicia-se com o pensamento de Empédocles (490-435 a.C.), com sua proposta de conciliação entre 
razão e sentidos. Com sua declaração da "verdade" como sendo "apenas o que pode alcançar a compreensão de 
um mortal", o seu significado passa a ligar-se à medida humana e não mais ao sagrado. Conf. PESSANHA 
op.cit.p.27. 

61 CHAUI op.cit.p.ll2-129. 
62 Relatando a guerra entre os gregos e os persas, Heródoto chama a rykhe (acaso) de roda ("roda da fortuna'') 

movida por uma deusa de tal forma que "quem hoje está em cima amanhã fica em baixo". 
63 CHAUI op.cit.p.ll2-114 A tragédia traria oportunidade de reflexão sobre a polis, sobre a instituição da lei dos 

deuses e dos homens. abordando a vingança e os conflitos entre as leis determinadas pelos costumes (a tradição) 
e pela cidade. A tragédia põe em questão a existência da vontade da liberdade e da consciência de nossas ações. 

64 Ver definição em notas anteriores. 
65 A tragédia distingui-se do drama pela sua "condição trágica". O espectador vai tomando ciência prévia de even

tos que o ator ignora e que, por fim, o levam à desgraça. 
66 Conf. CHAUI op.cit.p.II7. 
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nidade (kairós) e agem no momento certo, como o médico que aguarda a crise para iniciar o pro

cesso de intervenção para a cura. 

c) A explicação causal como promoção da justiça 

Alguns outros intérpretes percebem o surgimento da filosofia antiga como decorrente de novas 

necessidades de explicação causal para promoção de justiça.67 A causalidade mítica de Homero 

mantinha as explicações amarradas ora ao capricho dos deuses, ora à vontade do deus supremo 

Zeus, ora ao destino ou à necessidade do cósmos. Cooper 68 refere-se à uma "legalidade mista" 

mantendo as explicações e justificando o curso dos eventos. Diferentes razões combinavam-se 

com uma firme convicção de necessidade, decorrente do processo de um "mundo invisível", o 

qual estaria funcionando conforme um imperativo universal de justiça. 

No processo de ascensão da democracia como forma de governo, foi a necessidade de se contra

por à voz tirânica que fez surgir o clamor por uma "naturalização" da justiça. É quando Herá

clito propõe a unidade na contradição, que se pode observar na natureza. Com sua proposta, ele 

estaria lutando contra a imposição de forças arbitrárias. em prol das "leis inelutares da nature

za", cujo âmago é a luta. É próprio Heráclito que vai lembrar que a "guerra é comum e a justiça 

é contenda". Assim, foi possível construir um conceito, hoje genérico, de que a justiça pressupõe, 

ao invés de excluir, o conflito como inerente à sua prática. 

Mas tal justiça, embora justiça não mais divina, ainda também não era uma justiça dos homens, 

propriamente. A palavra lei (nómos), que no grego antigo não fazia distinção entre a lei no senso 

jurídico e a lei como regularidade na natureza, não podia conceber a possibilidade de violação 

(presente na primeira e ausente na segunda). 

São as colocações relativistas de Protágoras que desencadeiam o próximo passo, a "desnaturali

zação" da justiça. O "homem como dimensão de todas as coisas" faz pressupor o predomínio da 

convenção, o relativismo cultural (o certo numa cidade como errado em outra) implicando numa 

forma de justiça não universal, mas relativa aos homens, à sociedade. E quando os atomistas pro

clamam com Demócrito que "nada acontece por acaso. mas tudo por razão e necessidade", eles 

estariam clamando também por justiça, a qual não podia ser buscada nem no invisível, nem no 

"natural" da ordem cósmica, presente na alma humana. Tal justiça, ou tal causalidade, estaria na 

razão, como se mostrará a partir de Platão e Aristóteles. 

67 Conf. COOPER 1996 (112] p.88-140. 
68 COOPER op.cit.p.94. 
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3.4.2 A causalidade antiga contribuindo para a solução dos problemas contemporâneos 

No início desse século o jurista Guex exemplificava como o conceito vulgar de causa pode variar e 

l.fi 69 exemp 1 cava : 

"Se um alpinista, ao colher uma flor, escorregar e morrer, serão atribui das diversas cau

sas ao evento letal. O médico dirá que foi a fratura da coluna. Um outro alpinista, que fo

ram as más condições do local. Um sapateiro atribuirá aquela à insuficiência dos pregos 

na sola. O público talvez mencione como causa o apanhar a própria flor." 

Três mil anos depois, a explicação de Protágoras a Péricles para o acidente olímpico se mostra ainda ple

namente atual. Se contra o antigo relativismo sofista elevaram-se Platão e Aristóteles, por que não também 

agora? Quão atual é o pensamento aristotélico? 

O sistema Aristotélico de causas tem recebido pouca consideração no pensamento moderno, sobretudo 

porque a causa eficiente (a mais prestigiada) foi muito pouco desenvolvida por ele. Os estudos juridicos 

têm destacado a sua inevitável redução à forma, tanto da causa eficiente, como da final e da formal. 70 

Esses lembram que o modelo é a assimilação da causa final à formal, pois o fim é a forma possuída (previ

amente) que se busca. A causa eficiente, tanto como a causa final, embora determinante dos fatos produzi

dos, nos faz sempre cair novamente na forma. 

No caso em estudo, limitado à "poiética" ou produção, a forma não se apresenta necessariamente como um 

inexorável, decorrente de uma possível determinação transcendente. O modelo, pelo contrário, é uma cria

ção humana e não um desígnio da natureza, para cujas leis devemos nos submeter. Ou seja, o homem 

estabelece a forma e também está, por princípio, enredado, emaranhado ou símplesmente envolvido na teia 

causal daquela. Pode-se estar envolvido, mas não determinado por ela, graças à natureza particular da 

condição humana. 

Nesses pressupostos, pode-se discutir como os princípios da causalidade aristotélica ainda têm sido usados, 

como já se sugeriu em diversas passagens, e como essa apropriação parcial de um sistema (da causalidade 

aristotélica) se apresenta, obviamente, incompleta. Em tese, pode-se formular a seguinte questão: 

Tal sistema de causalidade, enquanto completo, seria capaz de oferecer uma coerência à prática da investi

gação do AT, da qual se é carente no momento atual? 

a) Visão positiva 

A visão positiva dos acontecímentos, legada pelos antigos, foi perdida. Aparentemente, à visão positiva 

associam-se as trevas do mito, a "desrazão" da valoração do infortúnio. Seriam luzes da fantasia e da 

ilusão, geradas na complacência cristã que dá cores à resignação. A luta do pensamento moderno contra 

a opressão do obscurantismo também se fez por apagar toda outra luz qualquer. No claror das "luzes" 

69 apud. COSTA JUNIOR 1996 [ ll4) p. 79. 
7° Conf. COSTA JUNIOR. op.cit.p.65-7. 
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do iluminismo, o analista de acidente se vê ofuscado e a sua racionalidade instrumental nada percebe 

além transgressões, impropriedades e prejuízos. 

Nessa incapacidade de "relativização", resta como referencial ao raciocínio apenas a antiga dualidade 

grega da harmonia/desarmonia, onde na desarmonia fica o mal e o erro. Às ações do acidentado, como 

não podia deixar de ser, só resta submeter-se também à essa interpretação dicotômica (sim/não). 71 Não 

há espaço nem para a dimensão humana das ações humanas, nem para uma unidade de tensão dos 

opostos, como quis Heráclito. Falta, como faltava à Atenas despótica, uma voz contra o absoluto para 

se descobrir o mundo. 

A busca da visão positiva também pode seguir os mesmos passos dos antigos. Como Heráclito, pode-se 

perceber no acidente a tensão dos opostos, o resultado de uma luta sem trégua entre o homem e a natu

reza a que damos o nome de trabalho. O acidente como a crise, se mostra revelador de uma incapaci

dade (na sua condição de passado), mas também revelador de uma possibilidade (pela sua condição de 

futuro). A mesma crise, que apresenta-o antes como inimaginável, apresenta-o agora como fato. A crise 

que se estabelece enquanto crise (no verdadeiro sentido da palavra grega), denotando o momento, que 

poderá ser usada para alavancar as transformações necessárias e percebidas por aqueles que detêm o 

senso de oportunidade (a kairós). Estas jamais serão únicas, pois o que se apresenta é o (re)velado. O 

acidente, tal como a crise, não traz a decifração, mas sim indagações diferentes sobre o mesmo real ve

lado. 

É através dessa visão positiva que a justificativa tão comum ''falta de treinamento" toma-se uma causa 

sem sentido para acidentes de trabalho, pois ninguém pode ser treinado para algo que não se imagina. 

Pelo contrário, o acidente é a causa do treinamento, que não pode ser evitado (formalmente ou infor

malmente) graças a imposição do primeiro enquanto fato. O mesmo fato que, pela sua ocorrência, pode

rá deixar de ser o que foi, uma vez que é o momento que permite à razão distinguir necessidades e con

tingências, alcançando aquilo que se compreende como experiência. 72 

Se a falta da visão positiva no acidental fosse comum a todos, o homem seria nada. São aqueles que 

percebem a frustração não na ação, mas na finalidade da ação, que poderão questionar o que deve ser 

questionado. Pois enquanto a ação, plena de vontade, toma presente o inimaginável, o inteiramente 

novo, é o acidente que nos revela as possibilidades do modelo/procedimento, as formas possíveis e não 

reveladas, tanto as desejáveis como as indesejáveis. 

b) Entre o livre-arbítrio e o determinismo: a condição do acaso como causa 

Se o acidente é contingente e a vontade humana é plena, só o acaso justifica-se com o causa. Não se 

trata de negar o livre-arbítrio, nem a necessidade da natureza, mas sim de reconhecê-los corno presentes. 

Excluir o acaso dessas condições, seria pressupor que os diferentes livre-arbítrios de todos os homens 

combinam-se de forma não-arbitrária, o que seria um absurdo. E da mesma forma, seria pressupor o 

determinismo corno resultado da interação do livre-arbítrio dos homens com as "leis" da natureza, ainda 

que concebidas pelo próprio homem. 

71 Ver no capitulo l as diferentes concepções metodológicas para investigação de AT que tomam uma estrutura 
dicotômica como referência explicativa. 

72 O caso típico nesse sentido é o objeto da Narrativa 14. anexo B22. 
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A exclusão do acaso é pressupor que se pode saber tudo, quando se sabe, que se pode saber muito, mas 

não tudo. Exclusão do acaso é o conforto do mito, quando tudo fica explicado, quando tudo é retomo 

(redução ao já visto) e nada é inconcluso. 73 Excluir o acaso, decorre, assim, dessa necessidade de a tudo 

dar ordem, uma ordem humana em que coisa escapa. 

Mas a condição de acidente como "semi-causa" de Aristóteles, mostra o absurdo das propostas contem

porâneas de "prevenção de acidente", pois o acaso não pode ser previsto, assim ele deixa de ser acaso 

para tomar-se possibilidade. Não se pode prever acidentes, pode-se prever erros. Ou seja, só se pode 

prever o imaginável, nunca o inimaginável, que é justamente o acidente. É assim que, ao se excluir o 

acaso o acidente se transforma em erro. Graças ao resguardo pérfido do modelo, que exclui o acaso pela 

sua forma de ser como produto humano, a fantasia se mantém ao confundir o que "é" com o que "deve

ria ser". É a denúncia indeterminada do indeterminado (o acaso) que o transforma em determinado, es

vaziado de toda a sua condição de acaso. Tal é o caso do cotidiano das fábricas. Tal é a situação confi

gurada pelos cartazes de "Perigo" ou "Cuidado", os quais dizem tudo dizendo nada. É o acaso perdendo 

sua condição de acaso e tomando-se possibilidade; é o acidente transformado em erro. 

Não é sem razão que a exclusão do acaso obriga à proximidade do absurdo. Como pode haver erro sem 

a prévia ciência do certo?74 Como pode haver prévia ciência sem o cogito? É na fuga do absurdo que se 

cai no aparente absurdo, como se exemplifica a seguir. 

Um caso de acidente automobilístico de grande repercussão mundial, decorrente da mais elaborada tec

nologia de competição, foi justificado como "fruto de urna fatalidade" pelo projetista do veículo envol

vido. 75 Que o acidente em si decorre de uma fatalidade, não há dúvida, pois é mero acaso a convergên

cia em si de todos os eventos materiais e circunstanciais observados. O que certamente não se apresenta 

como mero acaso, mas sim como vontades conscientes, são, por outro lado, as decisões e os eventos 

materiais buscados naquele espetáculo, todos voltados para um fim, o qual jamais é discutido. 

Nesse exemplo, é viva a possibilidade da sistemática aristotélica. Buscar causa acidental na causa efici

ente não faz sentido. A causa eficiente (o corredor) só possibilitou algo presente em potencial. Mas 

quando nos voltamos aos fins, o que toma-se espantoso é o fato do acidente e da morte estarem exclui

dos enquanto finalidade naquela competição mortal. Ou seja, em contrário ao senso comum, o corredor 

não está lá enquanto um competidor (a quem cabe duas possibilidades, ganhar ou perder), mas sim 

como um artífice a quem cabe um performance, voltado ao modelo e aos seus procedimentos. Ou seja, 

discutir a causa do acidente passa a ser irrelevante, relevantes são as possibilidades de desempenho nas 

condições dadas pelos fins. 

Se por um lado, pode-se supor urna dupla e recíproca necessidade de adequação modelo

procedimento/artífice, pressupondo um "erro", por outro, caberia igualmente a indagação: Como alguém 

pode se adequar ao que desconhece? 

Num universo carente de acasos; causa, erro e responsabilidade se confundem. 76 

73 Ver as condições do mito analisadas no capítulo 2. 
74 Wittgestein estabeleceu a distinção entre o erro e uma idéia falsa. No seu "Tractatus logico-phi/osophicus", o 

autor coloca no# 74 " ... quando alguém faz um erro, este pode inserir-se naquilo que esse alguém sabe corre
tamente.", apud. SUMARES 1994 [460] p.44. Estar errado implica tacitamente em se saber o certo, ou num 
"desvio de uma norma na qual se tem tacitamente confiança". conf. SUMARES op.cit. 

75 Ver a fala do projetista na Narrativa 21, anexo B31. 
76 ver distinção anteriormente estabelecida no capitulo 2. item 
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c) Modelo, movimento e limite: a existência em potência 

"O homem inventou o naufrágio quando inventou o navio ... " 77 

O antigo conceito de movimento, da existência em potência, hoje parece ingênuo, salvo ainda raras ex

ceções. Devido a relevância da causa eficiente para o pensamento moderno, fica-se incapaz de perceber 

finalidade nas coisas independentemente do sujeito. Tudo se apresenta sob o domínio do homem. Como 

este é o único capaz de converter realidades, não se concebe que uma realidade adversa possa preexistir 

naquilo que se idealiza, à parte da vontade, salvo, é claro, no erro. Mas apesar de tudo, continua-se a 

usar implicitamente os conceitos aristotélicos de movimento e modelo, negando-se a existência em po

tência justamente através da sua busca, como será revisto a seguir. 

A prática da busca da existência em potência, do acaso e das possibilidades determínadas pelos fins, re

vela-se tanto no senso comum como senso técnico. Se a conhecida lei de Murphy ("tudo o que pode dar 

errado. dá errado') pode ser carente de base científica,78 tal certamente não é o caso da "análise de ris

co"79, embora assuma os mesmos pressupostos. 

Quando o analista de risco estuda um sistema, buscando um possível encadeamento de ações que vai le

var a uma falha, ele usa, sem ser dar conta, o conceito de causalidade aristotélica. Em essência, ele bus

ca aquilo que ainda não é (o acidente) na matéria (o sistema físico ou a máquina) tentando identificar 

facetas do modelo (as falhas encadeadas) que podem levar a um fim (a catástrofe), graças à uma causa 

eficiente ou motriz (o trabalhador). O acaso toma-se possibilidade e, graças à elimínação da sua condi

ção de acaso, dai para frente só poderá haver erros. 

O exercício dessa análise, evidenciando a possibilidade de erro, implica em duas decorrências. Primeiro, 

com a possibilidade formalizada no procedimento, ela passa a ser, em si, um procedimento, cabendo ao 

artífice, pelo conhecimento e pela experiência, contornar aquele acaso transformado agora em possibili

dade. Mas essa descoberta não exclui o acaso em si, exclui o acaso daquele acaso em específico, trans

formado em possibilidade. Entretanto, fica evidente a possibilidade, senão necessidade, da violação do 

modelo/procedimento. Isto porque, ou bem se preserva os fins, ou bem se preserva o modelo e se aceita 

qualquer fim possível (inclusive a catástrofe). 

Novamente há o confronto com a impossibilidade de descoberta causal concentrada na causa eficiente. 

Não se pode afirma que uma dada ação decorre de erro, ou mesmo violação arbitrária e necessária do 

procedimento, sem refletir sobre os fins. O modelo e o procedimento não são absolutos como podem ser 

os fins. Modelo e procedimento são frutos da razão humana, e esta é incapaz de converter todos os aca

sos possíveis em possibilidades. 

'' A frase é de P. Virilio. O filósofo propõe fundar, através do estudo de acidentes tecnológicos, uma engenharia 
sujeita à consciência e não afetada pelo deslumbramento do próprio poder criativo, conf. PONDÉ 1995 [396]. 

78 Uma análise crítica desse senso comum, usando critérios da estatística, foi feita recentemente por MATIHEWS 
1997 [307]. 

79 "Analise de riscos" é uma prática na análise de sistemas tecnológicos complexos, voltada à busca a priori de 
causas de acidentes que um sistema comporta. O capitulo 1 analisa algumas metodologias em uso atualmente. 
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Em outras palavras, o analista, em sua busca pelo acidente, não enfoca a causa eficiente (o trabalha

dor), mas sim, como queria Aristóteles, a causa final. Também para o primeiro enfoque do analista de 

riscos, o trabalhador apenas viabiliza uma forma que o modelo já previamente concebe. É o modelo que 

está sendo questionado em suas possibilidades de fim. O analista não pode por o fim em questão, embo

ra possa preservar o modelo graças à transformação de um dado acaso em possibilidade. Com isso, é a 

adequação do artífice, em deixar viabilizar aquela forma possível, embora indesejável, que fica colocada 

na presunção do erro em suas diferentes formas (ignorância ou mentira). 80 

Para completar, pode-se dizer ainda que a "análise de riscos" aproxima-se do acaso, ou do "acidente que 

ainda não é", exatamente como foi definido pelos antigos. Quando o analista estuda as condições de um 

encadeamento falho, o faz cogitando sobre o encontro de uma propriedade (fechado/aberto) com um 

ser (a válvula). Em síntese, ele explícita aquilo que o modelo tem em potência. 81 

d) O acidente como encontro 

Interpretando-se o acidente como um encontro, não há mais algo a ser buscado por trás do acidente, 

como o faz o investigador que na sua busca de causalidade. Há encontros, por princípio, repletos de 

acaso. Novamente, fica sem sentido buscar causalidade no próprio encontro (causa eficiente), pois se há 

intenção, não há acaso e, portanto, não é acidente. Além disso, o acidente sendo um encontro, ele em si 

não existe, pois apenas acontece. É por isso que ele nunca poderá ser observado de novo, rigorosamente 

como nos seres, os quais dispõem de existência. Sendo assim, é ingênuo buscar-se propriedades dos se

res nos acidentes, como materialidade, reprodutibilidade, aparência e essência. Não faz sentido buscar

se o que determina o acidente (porque ele não é determinado ou constituído), mas sim o que o possibi

lita.82 

A rigor, o dedo cortado não é um acidente, mas o produto ou resultado do acidente, quando o interpre

tamos como "lesão". Foi o encontro da faca com o dedo que trouxe a lesão e esse encontro, excluindo o 

intencional, pode ter por causa o mero acaso. Nem a faca nem o dedo podem ser causa porque a faca 

por si não promove encontro. Se por um lado o dono do dedo cortado dispõe de plena capacidade para 

promover e evitar encontros, este também não pode ser causa, pois então não seria um acidente. Logo, o 

que possibilita esse encontro? 

80 Ver o quadro 3.4. 
81 Também em epidemiologia essa abordagem poderia ser assim entendida quando se faz uso do conceito de equilí

brio "saúde-doença". Se para Koch e Pasteur a "causa" da doença é o microorganismo, isso não explica porque 
alguns sujeitos não adoecem quando tem contato com o agente infeccioso. Em alternativa, pode-se entender que 
numa doença infecciosa a bactéria seria a causa eficiente que viabiliza uma "doença" que já existia previamente 
em potência. Evitar o contato com a bactéria (a rigor, um acaso) seria como evitar o contato do trabalhador com 
o perigo. como forma de se evitar acidente. Mas ao se admitir a doença em potência, pode-se pensar a saúde 
como condição do corpo. preparado ou não para aquele acaso. Assim como a vacina só pode proteger o sujeito 
para uma dada cepa ou espécie. também a experiência (ou treinamento) não poderia "imunizar" o trabalhador 
de todos os perigos. A diferença, entretanto, é que se a biologia não pode modificar as "regras" genéticamente 
dadas. o trabalhador. pelo contrário, pode ultrapassar o dado e perceber possibilidades absolutamente novas, 
para sua sorte e para o desespero dos administradores. 

82 É isso que justifica a análise do contexto e não uma condição de "causa". "Causa", no sentido de produzir ou 
efetivar. não pode ser atribuição do contexto. o qual existe e persiste mesmo em condições de não-acidente. 
Logo. embora o contex1o possibilite o acidente. ele em si não é causa. 
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Ao visualizar-se o acidente como encontro,. pode-se escapar do determinismo do já dado, 83 sem menos

prezar as forças impositivas que o determinaram. Forças essas que convergem no dedo, na faca e na 

vontade daquele que perde o dedo. Convergência que pode ser encontrada nos fins. 

e) O acidente como produto da finalidade 

Do ponto de vista aristotélico, a causa eficiente por si só não promove ação, pois ela depende da finali

dade. Como a finalidade nunca é questionada na moderna investigação causal, não surpreende a ocor

rência de impasses nos processos envolvidos na investigação.84 Ainda quando o alvo da investigação se 

volta ao modelo, a exclusão deliberada dos fins faz parecer o trabalho reduzido ao performace do mo

delo. A ação fica reduzida a algo como modelo pelo modelo e para o modelo. 85 Algo como tomar o tra

balho não em seu sentido produtivo, mas sim como demonstração de exeqüibilidade do mode

lo/procedimento. Não é sem razão a conotação negativa que o acidente carrega, pois o acidente, en

quanto fato, ao se impor à realidade, nega aquela demonstração. Assim, ainda que pelo ângulo dos fins 

o acidente possa ser sempre uma possibilidade (embora outra em relação à desejada), sob o ângulo do 

modelo o acidente é negação de possibilidade pretendida no próprio modelo. Consequentemente, se há 

impasse ou conflito numa investigação de causalidade, estes não se prendem os fins últimos, mas sim ao 

modelo/procedimento, o qual só poderá ser mantido ou revisto conforme o balanço de forças nos inte

resses.86 

Esse é o caso da popular teoria de causa de A T como ato/condição insegura, revista anteriormente. 87 

Essa se mostra, mais uma vez, não como uma teoria de causalidade de acidente propriamente, mas sim 

como uma teoria de causalidade de erro. Como "ato inseguro" comporta vontade e, no caso de AT, essa 

vontade liga-se à pessoa do trabalhador, essa "causa" fica associada à causa eficiente. Como um aci

dente não comporta causa eficiente, a rigor, deveria-se buscar causa eficiente de erro. 88 A "condição 

insegura", como causa, sugere um "contexto", o qual poderia ser compreendido como o mode

lo/procedimento. Se o pressuposto for o seu atendido em condição absoluta, eles representam afina/i-

83 Bergson já havia lembrado que, diante do ocorrido, as pessoas são sempre levadas a considerá-lo como necessá
rio. porque a sua presença se impõe ao presente. Ao se analisar retrospectivamente, há o impacto do Ser, ele 
passa a ser fato e. portanto. perde o seu ar de contingência. O ato, que lhe deu origellL se apresenta então como 
necessidade. conf. ARENDT 1978 (21] p.209. 

84 Se no sistema capitalista não há questionamento da acumulação do capital como fim último do trabalho, também 
no socialismo não se discute, de mesma forma, a validade da promoção social que o trabalho confere ao gerar 
riquezas. 

85 Essa condição não é surpreendente na forma moderna de organização do trabalho. Surpreendente é o fato do 
número de acidentes não corresponder ao número de possibilidades do modelo. É somente graças a resistência 
do trabalhador. recusando-se ao performance do modelo pelo modelo, que a maioria das catástrofes tem sido 
evitadas. Sem a ação inteligente e o uso da experiência com talento para adequá-la ao "novo" que surge, a maio
ria dos acasos que a natureza impõe não poderiam ser evitados. Pode-se dizer que o sucesso do empreendimento 
humano no mundo não depende de um 'jogo limpo", mas depende ou de se jogar com "cartas marcadas" (o mo
delo). ou de se "mudar as regras" no meio do jogo (ver a concepção de sistema cibernético no capitulo I). 

86 Ainda que para o pensamento marxista seja a "alienação" o verdadeiro impedimento para o acidentado questio
nar os fins, não se imagina um acidentado argumentando a "causa" da sua condição mutilada, no instante da 
mutilação, como fruto da "luta de classes". Tão bem como qualquer um, o acidentado percebe que o seu acidente 
transcende esse fato e que. portanto, é imanente ao modelo/procedimento, o qual deve ser alcançado. Entretanto. 
isto não implica que ele, com isso, vá deixar de reivindicar a assistência e a compensação devida, justamente por 
ele ter assumido o risco de algum outro no processo de exploração do trabalho. Mais uma vez, surge o risco de 
confundir-se causa. culpa e responsabilidade. Se o trabalhador pode ser caracterizado como "causa eficiente" no 
AT. isso não implica necessariamente em culpa e responsabilidade. 

87 Essa teoria foi formalizada por Heinrich na década de 30. Ver exposição detalhada do seu conteúdo no capitulo 
I. 

88 A causa eficiente, como visto, apenas viabiliza uma potência. Logo, mais uma vez, não se trata de teoria de 
causalidade. mas sim de erro, uma vez que este pode ser atribuído ao artífice (viabilizar uma forma em detri
mento de outra). 
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dade (próxima). Nesse caso, esse deveria ser o lócus da interrogação causal do acidente. Como a finali

dade no trabalho é outra, como a produção ou o lucro, a "condição insegura" deixa de ser objeto de 

considerações posteriores. Em contrapartida, o "ato inseguro" não se esgota, mas se aprofunda em pre

dicações, pois ao erro cabe propriedades. Ao convergir as interrogações para o erro, em detrimento da 

"causa", o questionamento da finalidade pode ser dispensado. Mas a busca de outros erros na "condição 

insegura", frutos de outros atos, não pode ser completada sem o questionamento dos fins. 

Dessa forma, tudo se apresenta como se o modelo/procedimento fosse perfeito em si mesmo, ainda que 

ele mesmo tivesse permitido o acontecimento (no caso o acidente). Buscando-se erros, mas sem uma te

oria explícita do erro, fica possível cessar o processo de investigação ao primeiro achado plausível, 

achado este de erro e não de causa. Assim caracteriza-se, como se expôs acima, o trabalho não como 

um fim produtivo (que de fato será exigido), mas como um fim no desempenho de um modelo perfeito, 

que o AT, enquanto fato presente, nega como possibilidade. O impasse ou choque do investigado com o 

investigador89 refere-se a esse conflito de .fins no trabalho, um fim dado na condição "normal" (trabalho 

como produção) e um outro fim diferente, dado na condição "acidental" (trabalho como atendimento do 

modelo). 

Se por hipótese, fosse assumido que essa é uma explicação causal de acidente (embora não seja), sob o 

ponto de vista aristotélico nunca poderia haver ato ou condição insegura, mas sim ato e condição inse

gura. Pelas mesmas razões pelas quais a causa eficiente por si só não leva à ação, também o ato inse

guro isoladamente não leva ao acidente, a menos que o modelo/procedimento (as condições) permitam, 

ou mesmo determinem. 90 

Com a finalidade estabelecendo-se como necessidade (e, por isso, nunca questionada) e o mode

lo/procedimento tratado dessa mesma forma, em vista da sua condição de finalidade próxima, configu

ra-se a condição absurda (?) de tornar o A T necessário, já que o modelo ou o procedimento o permi

tem. Na verdade, se a finalidade última (o homem, a sociedade ou o consumidor como thélos) pode ser 

caracterizada como condição necessária (pois não se trabalha para a natureza, senão para si mesmo ou 

para os outros), tal não se aplica à finalidade próxima, porque o modelo é contingente e nunca necessá

rio na forma exata em que se apresenta. 

É interessante notar que algumas concepções teóricas, revistas na perspectiva tecnológica, levam em 

conta esse conflito permanente de fins. 91 Entretanto, ao manter aquela visão circular de harmo

nia/desarmonia (numa "homeostase do desempenho"), própria dos mitos, tais concepções ficam incapa

zes de representar o acidente enquanto fato absolutamente novo. O perigo presente e as demandas com

pletam um modelo e o acidente decorre da "desarmonia", ao invés do modelo que se concebe. Dessa 

forma, é como se tudo já fosse previamente dado, sem espaço para o absolutamente novo que irrompe 

na "normalidade", emergindo da própria harmonia porque faz parte dela. Portanto, ao invés de repre

sentar um "mecanismo" de ocorrência de acidentes, essas concepções, na verdade, representam um 

"mecanismo" para ocorrência do possivel, do imaginável. Assim, embora os fins possam estar sendo 

considerados, o acaso, ou a superação deste, não está. 

89 Ver. por exemplo, a Narrativa 15. anexo B23. 
90 Essa situação está bem e>.:plicitada no modelo concebido por CARTER & CORLETI 1984 [85], descrito no 

capítulo L item 1.3.5-b. A proposta de Heinrich. já citada. embora prevendo originalmente a forma "e/ou". foi 
também ambígua, como já se discutiu no capítulo 1. A predomínância da forma "ou" faz sentido, pois é coerente 
com uma teoria que não explica "causa de acidente". mas "causa de erro". 

91 Ver por exemplo. o modelo proposto por CARTER & CORLETI. op.cit. que contrapõe as condições do indiví
duo às condições impostas pelo trabalho. sugerindo uma relação dinâmíca. 
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3.4.3 Síntese e considerações finais 

Embora para o pensamento grego a finalidade não fosse necessária à causa, já que nem tudo que é 

"causado" no mundo tem uma finalidade, esse não foi o enfoque aqui desenvolvido. Ocorre que, naquela 

forma de pensar, distinta das concepções hodiernas, o mundo seria incompreensível sem a noção de acaso. 

No caso presente, em que se discutiu as implicações da causalidade aristotélica para a compreensão de um 

problema atual, a consideração dos fins se impôs como necessária. Isto porque, como colocou Nietzsche, 

só num mundo dos fins o acaso pode existir. Só no pressuposto de um fim é que se pode conceber uma 

causa ou o acaso. Sem um fim definido, não existe nem causa nem acaso, pois tudo seria como "é" e não 

como um "deve ser", o pressuposto pela finalidade. Com a predominio atual da visão utilitarista, há uma 

imposição em se perceber finalidade em tudo e, logo, causalidade. 92 O que se pretendeu foi mostrar a in

congruência dessa concepção de mundo, carente da noção de acaso e empenhada em formalizar causa sem 

a finalidade. 

Mas o disparate (?) da desconsideração dos fins está na exclusão de qualquer forma de necessidade. Quer 

seja na causalidade do acidente, quer seja na causalidade de erro, qualquer investigação que não questione 

os fins estará pressupondo uma vontade absolutamente arbitrária, como se o artífice conduzisse a trans

formação da matéria com todos os propósitos possíveis, ou com nenhum, que, no final, dá no mesmo. 

A compreensão aristotélica da causalidade não está livre de criticas. Com a causa marcada pelo movimen

to, o mundo configura-se como absolutamente dado de antemão.93 Entretanto, é graças à sua racionalização 

que se pode ainda interpretar "causa", sem cair nos relativismos sofistas. Se a "causa" existe, é em Aristó

teles que a razão a concebe, ainda que limítada à "causa eficiente", como vigora no pensamento moderno. 

Mas fica claro que, pensar dessa mesma forma limitante em relação aos acidentes, não só é uma impropri

edade em relação à "causa eficiente", como reforça aquilo que se critica (a concepção de mundo dado). É 
justamente no "acidente", em sua condição de "semi-causa", que se pode conceber o novo. 

A concepção platônica em relação à causa é o resultado de um direcionamento diverso. Contra a voz des

pótica, que pregava o uno ou o dualismo e comedimento, se deu a necessidade da "visão positiva" e do 

valor do conflito, modificando a forma de justiça. Enquanto Aristóteles buscava na razão a desnaturaliza

ção dessa justiça, Platão concebia um mundo de idéias, cuja compreensão exigiria o processo de argumen

tação dialética, onde causa e efeito seriam indistintos. Mas a partir de Galileu, o mundo das idéias, até 

então compreendido "como se fosse", passou a ser entendido como "o mundo que é". Com isso, o exame 

do mundo deixou de ser a descoberta do "novo", para voltar-se a constatação da conformidade, como no 

processo do inquérito. 94 

Daí para frente, as investigações possíveis deixaram de voltar-se para a descoberta da "causa", restringin

do-se às averiguações da conformidade. Se no século XVIII, os inquéritos estavam voltados à conformi

dade da prática cristã, hoje o mesmo gênero de investigação dirige-se para averiguar as conformidades com 

as "teorias", com as "leis" ou com os pressupostos de um "trabalho normal". Das proposições da dialética, 

em promover perspectivas diferentes, nada restou. O ponto de chegada (o "uno", o "total"), antes de apro

ximação infinita, converteu-se em ponto de partida. 

92 Tal pode ser constatado mesmo nas interpretações de vanguarda, como a "Teoria da complexidade". Para MO
RIN 1977 [336], por exemplo, só há causalidade complexa sobre o princípio da finalidade. 

93 Ver ARENDT 1978 [21] p.208-9. 
94 FOUCAULT 1978 [184] desenvolve essa relação entre o pensamento moderno e o surgimento do inquérito. 
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PARTE IH 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E 

CONCLUSÕES 

A: "Tu és um desfazedor de gosto; eis o que se diz por toda parte". 

B: "Certamente/ Desfaço a cada um o gosto que tem pelo seu próprio 

partido. nenhum partido me perdoa. " 

Nietzsche, F. "Desfazedorde gosto" 1 
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1. 

"Não só a teoria, mas também sua ausência, torna-se força mate

rial quando ela aprisiona as massas.": 

A conclusão de um trabalho, que se propõe à constrição do rigor, não pode escapar do seus referenciais 

teóricos. Sob esse aspecto, se por um lado o referencial assumido possibilitou uma nova perspectiva para 

o problema da causalidade do AT, ao enfatizar a preponderância do ideal ascético nas relações do traba

lho, por outro ele também promoveu o desengano. Pode-se entender o termo "desengano" não apenas no 

seu sentido restrito, destruir falsas certezas, mas também no sentido amplo, como ato de se despojar de 

esperanças. Em parte isso procede, tendo em vista que, em diferentes momentos, a necessidade de resgate 

da condição trágica da vida humana tenha sido enfatizada. Entretanto, a incerteza não exclui necessaria

mente "ai esperança1 ... A incerteza exclui essencialmente a possibilidade de "uma única esperança", ou 

uma única possibilidade mítica, como recurso de resgate da condição humana no mundo. Graças a incer

teza, pode-se ter certeza que essa tarefa não cabe nem à tecnologia, nem ao mito, nem à razão, nem ao 

desejo e nem a qualquer outra expressão humana isolada. Se no pluralismo se pode aceitar todas as pers

pectivas, é porque todas devem ser rejeitadas na sua condição absoluta. 

Dessa constatação, partem as primeiras decepções de todo aquele que espera aqui o pensamento acabado, 

as proposições, as "declarações conclusivas". Por um lado, como já expresso por alguns, o perspectivismo 

é uma impossibilidade em si mesmo, dado o nível "pré-histórico" em que ainda se encontra o espírito3 

Por outro, esta tese não teve como objetivo propor nada. Não foi meta do trabalho crítico estabelecer esta 

ou aquela teoria como mais ou menos adequada. O estudo apresentou-se como um projeto de demonstra

ção de como as coisas podem estar acontecendo quando alguém se dispõe a investigar a causalidade de 

um A T, tomando ou não uma teoria. 

Não há uma "ideologia" a ser denunciada. Assim fazendo, esse trabalho estaria se reduzindo àquilo que se 

propõe a criticar. Não há nada que se preste à "conscientização", como quer o vício "prevencionista". Não 

há nada "por trás" a ser esclarecido, substituído ou excluído. Se a ideologia predomina, promovendo mi

tos e utopias que consagram um dado poder dominante, não é porque há falta de "conscientização", mas é 

porque a realidade se apresenta lacunar e não pode assim permanecer.4 O que fazer? Acusar este ou 

aquele? 

O papel de todo intelectual é o de fazer "explodir as contradições". Não se pode ficar indiferente aos 

dramas da vida nem à tragédia do sofrimento. Cabe a ele conduzir a caminhos que dispõem "problemas 

sem solução aparente e indicar estradas sem saída". 5 Sua meta deve ser ampliar o horizonte do possível, 

ao invés de preencher as lacunas com explicações fáceis. 

1 NlETZSCHE, 1882A Gaiaciência. #172 [348] p.l57. 
~ JAMESON 1990 [237]. 
3 MORIN 1983 [337]. 
4 ZIZEK 1994 [506]. 
5 BOBBIO N. "Os intelectuais e o poder." 
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2. 

Embora os estudos apresentados para a perspectiva não-científica e para a perspectiva racionalista fossem 

decorrentes de questões colocadas pela perspectiva tecnológica, a cada um cabe a suas próprias conclu

sões. Convém tentar formalizá-las, antes de se retornar as questões colocadas inicialmente nos objetivos. 

3. 

A análise e discussão da perspectiva de causalidade do AT, conforme o estabelecido pela ciência e pela 

técnica, mostraram que, ao contrário de promover a viabilização da condição humana no trabalho moder

no, os pressupostos promovem a viabilização da condição moderna de trabalho no homem. Nesse propó

sito, convergem as teorias e métodos indistintamente ao compartilharem modelos e, portanto, "causas", 

muito similares para a representação da realidade. 

As teorias examinadas tomam o falso verdadeiro pelo constrangimento da realidade. Quando determinis

tas, são facilmente refutáveis. Quando não-deterministas, continuam presas ao "determinismo" do risco e 

da harmonia. Excluindo as contradições, elas acabam excluindo o próprio objeto da teorização, reduzido o 

ATa urna "aberração", "desajuste" ou "patologia", demonstrando o uso limitado da teoria de sistemas. 

Os métodos de investigação, por sua vez, estão corretos em relação aos fins colocados pelos processos 

produtivos dominantes. Graças à prática investigativa, a reificação do homem se dá em todos os níveis. 

Todos os envolvidos, vitima, responsáveis e o investigador, são sujeitos a-históricos, sem passado e sem 

futuro. Não existem desejos, nem interesses em conflito. O tempo não transcorre nem transforma, pois o 

que é, corresponde sempre ao que já foi. 

A condição contraditória dessa praxis não contribui de forma alguma como obstáculo à consecução do 

seu objetivo básico: viabilizar a condição produtiva perigosa. Isto porque, graças à investigação da 

"causa", todo o mistério que o AT representa pelo seu desconhecido ou pelo sua conotação ameaçadora 

de harmonia pode ser excluído. A restituição da paz se dá pela redução do novo ao já sabido, pela exclu

são de qualquer outra forma de verdade além da revelação ''técnica", pelo desprezo generalizado do rigor 

científico da dúvida e da pré-formalização hipotética. A prática investigativa, na sua arbitrariedade, al

cança os fins colocados, ou seja, reduzir o acidentado naquilo que ele é, um desviante, um alterado, urna 

ameaça à imaginação indolente que só concebe a realidade na harmonia. 

Os pressupostos lógicos das teorias e métodos são precários, se não mesmo, absurdos. A discussão mos

trou que a argumentação dedutiva dominante para a condição de causa é pobre, não escapando da refuta

ção por duas maneiras diferentes. 

Os pressupostos ontológicos, convergindo para o desprezo das aparências, são os predominantes. Coe

rentes com o pressuposto de revelação da "causa" escondida, eles promovem, por um lado, a exclusão do 

sofrimento que se apresenta, e por outro, a apologia ao trabalho como um bem indiscutível. Ingenuamente 

ou não, o estado do sistema (ou sua estrutura) é confundido com o sistema e o homem com qualquer outra 

entidade. 
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Sob o ponto de vista epistemológico, teorias e métodos compartilham o mesmo dualismo clássico da ver

dade-mentira, promovendo a configuração negativa do erro e o discurso da "neutralidade" do "sistema 

perito". Ignora-se as necessidades de recortes que os propósitos (nada neutros) da investigação estabelece. 

Com isso, promove-se a exclusão do conflito, a iniqüidade, a injustiça e a exclusão ao direito à diferença. 

Nessa postura própria do autoritarismo, numa apologia à ordem, à disciplina e à exclusão do novo, a in

vestigação perde o seu caráter científico, assumindo conotação axiológica. Contestar as leis, normas e 

regulamentos transgredidos é inimaginável. 

De uma forma geral, na concepção tecnológica o acaso é sinônimo de ignorância. Como única exceção, a 

teoria da complexidade é a que mais se aproxima da concepção de "causa" como um "campo" ou urna 

"constelação", como vem demonstrando a física mais avançada. Embora possa ser a teoria mais promisso

ra, sob o ponto de vista de aproximação da realidade, o seu uso exige ainda um outro instrumental lógico. 

Quem não puder admitir uma "realidade paranóica" não pode fazer uso pleno dos seus recursos. 

O potencial de configuração da realidade proporcionado pela perspectiva tecnológica, embora correto em 

relação aos fins, não alcança efetividade. As ocorrências de A T dão prova disto e os procedimentos de 

investigação revelam a refutação do presente, do banal, do cotidiano em prol da excepcionalidade. As 

soluções, para os males do presente, estão sempre reservadas ao futuro, como uma "lógica de espera", 

como no pensamento mítico. 

4. 

Os pressupostos da causalidade não-científica para o AT não estão de modo algum ausentes no pensa

mento do homem moderno. Pelo contrário, como demonstra o confronto dos vários achados empíricos 

com esses pressupostos, o seu uso não está restrito aos "ignorantes", mas é próprio da condição humana e 

compartilhado por todos na forma de preconceito. 

O exame dos recursos heurísticos na causalidade mágico-supersticiosa e mítico-religiosa mostra que estes 

são os mesmos usados na investigação da causalidade do AT pela perspectiva tecnológica. Tal fato não é 

gratuito e decorre da prevalência nesta de utopias de progresso, trabalho sem contingências, condição 

perfeita e expressão exclusiva do bem. Tanto numa perspectiva como noutra, prevalece a arbitrariedade, a 

promoção da disciplina, o controle rígido e a intolerância nas explicações causais. Além do esquecimento 

seletivo, fatos são misturados com fantasias. A promoção de arquétipos e do "renascimento" após cada 

acontecimento são as outras convergências encontradas que reforçam essa conclusão. 

Tal como a perspectiva tecnológica, a prática da inferência causal na perspectiva não-científica revela-se 

correta, em decorrência dos fins estabelecidos: tomar para o homem a determinação e o acaso. Logo, 

tanto numa como noutra, o que se busca é responsabilidade e não causa. Contudo, tal como aquela, essa 

prática perdeu a efetividade com que já pôde contar em outras condições. Na condição moderna, o para

doxo não resolvido é o trabalho, enquanto sagrado, ser atendido por um corpo profano. Dessa forma, o 

absurdo não é a "causa humana" no AT, mas sim a sacralização do trabalho, enfatizada pela investigação 

desse AT, sem a respectiva sacralização do corpo vivo que trabalha. 
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O mito, sendo próprio da condição humana, não pode ser excluído, mas a sua condição é contraditória. 

Por um lado, a prevalência da concepção mítica reduz as possibilidades compreensivas. Por outro, o mito 

também é a fonte permanente de esperanças. O prejuízo ao homem não é o mito em si, mas sim a igno

rância da sua condição. Mas pensar fora do mito exige o reconhecimento da condição trágica da existên

cia: No mundo não há ordem nem um fim, ao homem só resta tatear no erros e convencer-se que toda a 

luta não suprime o acaso, em decorrência da permanente ignorância não superada. 

5. 

A perspectiva racionalista mostrou o primeiro caminho para a superação da condição mítica. A descrição 

sucinta dessa trajetória reforça as primeiras conclusões que aproximam a prática da perspectiva tecnológi

ca com a prática não-científica. Muito embora o pensamento racionalista grego possa ter legado o dua

lismo, nele também se encontra a verdade como medida humana, a justiça pressupondo conflito e a tragé

dia como espaço mimético da teoria. Diante do passado, presente e o futuro lá reunidos, a razão é resgata

da ao se demonstrar que nem tudo pode ser explicado. A técnica (téchne) não exclui o acaso, mas pode 

evitá-lo graças ao senso de oportunidade. 

Os dados sumariamente apresentados e discutidos demonstraram que o pensamento clássico tem muito a 

contribuir para configuração da causalidade do A T. Em termos gerais, o reconhecimento do A T como 

uma crise, permitiria promover a sua inserção no espaço compreensivo, graças ao reconhecimento da sua 

conotação positiva e do uso da oportunidade que ele oferece. 

Em termos específicos, pode ser concluído que o pensamento aristotélico, embora constitua o alicerce de 

toda investigação de A T a priori, é mal estudado. Os seu conceitos de modelo, movimento e de existência 

em potência são ainda de uso corrente. Entretanto, a falta de reconhecimento que ao acidente não se pode 

conferir "causa", mas "semi-causa", faz da investigação de causalidade de ATum disparate, só explicável 

pela não distinção entre causa e erro. 

Da concepção aristotélica de causalidade, pôde ser concluído que ao se tomar o A T como um aconteci

mento, o encontro que o promove só pode ser tomado na convergência dos fins. Como esses nunca são 

questionados, gera-se impasses explicativos e a promoção mítica, como se o "modelo" não fosse fruto da 

racionalidade que não pode prever todos os acasos. A conseqüente apologia ao "modelo", ou aos proce

dimentos de execução, exige a conotação negativa ao A T e o seu esquecimento. Pois este não é apenas 

uma possibilidade do modelo, mas pode ser também sua condição necessária em decorrência dos fins. 

O confronto dos achados na perspectiva racionalista com as condições empíricas reforçam as conclusões 

anteriores. O propósito de viabilizar a condição do trabalho moderno no homem determina a exclusão de 

qualquer questionamento relativo aos fins. Como "causa" é um sem sentido sem consideração dos fins, a 

prática corrente só alcança coerência ao investigar "erros" e não "causas". É por isso que a "causalidade" 

funde-se com a "responsabilidade", pois erro requer pressuposto do certo e exige uma pessoa. Mas ao 

restringir-se à pessoa do "artífice", promotor da causa eficiente, sem consideração dos fins, a investigação 

da causalidade do AT cai num absurdo. O "artífice" toma-se o detentor da vontade absoluta, trabalha con-
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forme um modelo "perfeito", mas sem nenhum propósito, ou com todos os fins ao mesmo tempo, e ainda, 

é capaz de prejudicar a si mesmo. 

Dessa forma, fica reforçada mais uma conclusão anterior. A investigação da causalidade do AT, como 

estratégia de viabilização do trabalho moderno, só alcança plena coerência na concepção mítica. 

6. 

Retomando as questões colocadas na formalização do problema desse trabalho, algumas outras conclu

sões podem ser apresentadas. 

A investigação da causalidade de AT, conforme as teorias e os métodos estudados, reforça a iniqüidade e 

a exclusão de ações transformadoras favoráveis à promoção da condição humana. Não há questiona

mento do ideal ascético e a necessidade de disciplina é o pressuposto geral. Graças à arbitrariedade dos 

seus procedimentos e ao descaso do rigor científico, as possibilidades dessas teorias e métodos são mini

mas para a reversão do atual quadro de saúde pública relativo aos A T. 

A causalidade construída pelas teorias e métodos estudados se faz com recursos heurísticos próprios do 

pensamento não-científico e promovem aquela forma de certeza. Há uma sistemática exclusão do acaso e 

do novo, enquanto possibilidades de conhecimento. Os pressupostos das teorias, embora bem articulados, 

não atendem a aproximação como a realidade. Com isso, as teorias e os métodos decorrentes explicam o 

acontecimento não a partir dessa realidade, mas de uma outra concebida nos mitos que sustentam a utopia 

dominante. Seleção de fatos e modos de apreensão não decorrem do procedimento rigoroso, explicitando 

a subjetividade envolvida, mas do preconceito camuflado pelo discurso da neutralidade. Há um pressu

posto compartilhado que toma a clareza como sinônimo de veracidade. 

Assim sendo, as pretensões analíticas mais recentes, como "sistemas especialistas" para a investigação de 

causalidade do AT, são infundadas sob o atual campo teórico. Por um lado, as teorias compartilham pres

supostos metateóricos calcados em sua maior parte no realismo e, por outro, os métodos desconsideram 

os aspectos ligados a subjetividade que fazem uso. A opção pela "complexidade" ou "incerteza" implica 

numa revisão radical dos pressupostos (ontológicos, lógicos e epistemológicos) que ainda não foi apre

sentada. Faltam ainda tanto a teoria como a sua aplicação metodológica. 

7. 

Na perspectiva tecnológica o A T perdeu a sua condição de acontecimento para uma condição de ente. Ao 

se lidar nas conjecturas, nos convencimentos e nas manipulações, aquilo que tem uma vivência fugaz vai 

adquirindo uma "materialidade" irreal. O acidentado passa a "ter" o acidente, da mesma forma que o in

vestigador "tem" a verdade. Consequentemente, o AT perdeu a sua condição de "acidente" e, num proces

so auto-alimentado, não se concebe mais no âmbito tecnológico que a vítima só poderia "estar" num aci

dente, da mesma forma que o investigador ou a investigação só poderiam "estar" numa verdade. Como 

estratégia da exclusão do sofrimento, a lesão vai prestando-se à configuração de uma materialidade que o 
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acidente jamais teve. Assim: "A longo prazo as palavras vão sendo tomadas pelas coisas e não conse

guimos mais perceber claramente com que realidade estão relacionadas."6 

8. 

Salientar a contribuição do pensamento de Nietzsche nessa conclusão seria quase redundante, em vista de 

todos os epígrafes destacados ao longo deste trabalho. Concluir pela sua propriedade, ou não, cabe ao 

raciocínio do leitor. Em Nietzsche não há nada de imediato, mas sim em vigor. O seu potencial não está 

na adequação do perspectivismo, ou no tão necessário rigor filológico, propriamente, mas sim naquilo que 

se descobre como novas capacidades de pensar e fazer. Se esse trabalho pode ser tomado como exemplo 

nesse sentido, é porque ele tentou tomar conceitos do tipo "causa", "acaso", "finalidade" e "ordem" ao 

mesmo tempo como condições inexistentes, mas também como necessárias a um dado propósito. Esta 

possibilidade de pensar materializa-se radicalmente na arte. E se o poder da arte está no seu espaço criati

vo, como ele propunha, o poder transformador dessa tese está, a rigor, na condição trágica das narrativas 

construídas e anexadas. Diante da evidente "'ilogicidade do mundo", a descoberta decorre também dos 

instantes em que a "razão faz uma pausa", como nas almas nobres em seus melhores momentos, quando 

então, o "cérebro torna-se apenas víscera do coração". 

Mas ao contrário do que possa parecer, o mero empenho nesse referencial de significações pouco poderia 

ter acrescentado sem que se assumisse o próprio referencial nesse processo de empenho. Pelas mesmas 

razões que o valor do acontecimento "acidente" não é aquilo que está "por trás" dele, mas é ele mesmo 

com as suas possibilidades transforrnadoras, a contribuição de N ietzsche não se deu em decorrência da

quilo que se encontra no "camuflado" pelos seus textos, mas sim naquilo que se pôde criar através deles, 

em função daquilo que se apresenta, sugerindo algo aos espíritos danificados. 

Contudo, em Nietzsche o trágico não tem reparo, mas só continuidade. O tormento do sofrimento não se 

acalma na esperança mítica monótipa, mas potencializa-se no espaço "polissêmico" do mundo. O imenso 

fardo que o reconhecimento da ignorância nos lega é a responsabilidade. Assumir a condição criativa, em 

prol do novo, é posicionar-se diante do desconhecido não mais com referencial transcendente, das regras 

ou dos ditames da cultura, da fé ou da ideologia, mas sim nas mais íntimas convicções, para cujas conse

qüências ninguém pode se ausentar. 

9. 

Cabe ainda, por fim, algumas palavras em relação aos objetivos pretendidos. A demonstração das coerên

cias internas e externas das teorias e métodos foram relativizadas no extremo do possível, em respeito à 

perspectiva pressuposta. Mesmo assim, as contradições não puderam deixar de ser evidenciadas. 

A explicitação dessas contradições, por si mesma, não promove crises. Há sempre mais conforto na pre

servação das próprias certezas, ainda que incoerentes. Nada na história mostra que as contradições são 

6 GONTIJO 1997 [110]. 
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levadas em conta por quem as fomenta. As contradições interessam àqueles que padecem do seu jugo, 

interessados em reverter o processo de dominação, e àqueles atormentados pelo irreprimível desejo de 

conhecer, inconformados diante das possibilidades perdidas. Para estes últimos, são oportunas algumas 

palavras. 

A pobreza teórica em que se encontra a investigação da causalidade do A T decorre da mesmice de pres

supostos. As propostas proliferam, com boas e más intenções, mas sem se dar conta da inalterabilidade do 

campo reflexivo e, por conseqüência, proposicional de ações. Novas teorias e respectivos métodos são 

necessários e possíveis, mas o espaço da busca pode não estar necessariamente adiante daquilo que vem 

se jàzendo uso. Esse trabalho tentou mostrar que o compreender caminha não em linha reta, mas por in

flexões. Houve contextos na história do conhecimento que obrigaram os pensadores a tomar esse ou 

aquele caminho. O fato decorrente daquela decisão, contudo, não invalidou necessariamente as demais 

alternativas que lá se apresentavam. Só no pressuposto da ideologia do progresso cabe desprezo àquilo 

que não chegou a ter uso. 

"Acabou o atalho. O abismo. um silêncio de morte". 

Assim o quiseste! Porque é que deixaste o atalho! 

Caramba! É' o momento! O olhar frio e claro. 

Estás perdido se acreditas no perigo. 

Nietzsche, F. "O viajante" 7 

NIETZSCHE, 1882 A Gaia ciência, Prólogo em verso #27"Brincadeira, manhã e vingança" [348]. 
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PARTE V 

ANEXOS 

"Memória do paraíso 

não tenho não. 

Lembro-me da dor. 

Da vergonha. 

Do desgosto. 

Da gota do suor 

pingando no rosto. " 

291 

D. Galvão, "Depois da queda". 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

a) Pre1iminares : 

a) quem sou eu 

b) objetivos (conhecer melhor as condições de trabalho e das pessoas) 

c) entrevista com todos acidentados +/- 1 hora, mas é livre 

d) avisar se não entender minha pergunta 

e) o seu nome não aparece 

f) vou gravar para poder prestar maior atenção 

g) você pode me fazer perguntas também 

b) DADOS DA PESSOA: 

idade 

nascimento 

Tem casa? Cidade? Campo? [Residência permanente) 

Onde está morando? {pensão, família, barraco), qualidade? (ruido, lazer, arnbiência) 

Qual o horário que você levanta? Corno vem para cá? 

saúde (estado momentâneo, dependências) 

alimentação: quantidade, qualidade, preferência, tempo de fila 

[antropornetria (longilinio, .... )) 

c) DADOS DE FAMÍLIA 

n° de filhos 

idade, trabalho, ocupação dos filhos 

estado civil (trabalho da esposa/companheira) 

prática religiosa: Costuma ir à igreja? Qual? O seu serviço atrapalha? 

d) TRABALHO I OCUPAÇÃO 

Qualificação 

instrução 

formação profissional 

tempo de profissão? O que fazia antes? 

tempo de desemprego antes da parada? 

cargo 

função principal 

O que você faz? 

Você gosta do seu trabalho? 

Você gostaria de fazer outro tipo de serviço? Qual? Porque? Em outro lugar? 

Alguma coisa atrapalha, amarra ou atrasa o seu serviço? De que jeito? 

O que sacrifica ou é mais custoso no seu trabalho? 

Quais são as maiores dificuldades do seu trabalho? 
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e) DADOS DO ACIDENTE 

1. O que você estava fazendo? 

2. o que aconteceu? 

3. Por que aconteceu? 

4. Você sabia que isto poderia acontecer (consigo)? 

5. Por que fez assim mesmo? 

6. O que deveria ter sido feito para evitar? 

7. Por que não foram feitas as medidas para evitar? 

8. Você poderia ter feito algo? 

9. Havia algum dispositivo de segurança para você? 

10. Qual é conseqüência do acidente, poderia ter sido pior? (real/potencial) 

f) PERCEPÇÃO DO RISCO 

1. o seu trabalho é arriscado? Por que? Qual é o problema? 

o ambiente era ruim ou perigoso? 

A ferramenta era boa, perigosa? 

O serviço era perigoso? Como? 

2. O risco faz parte do seu trabalho? 

3. As condições de trabalho trouxeram dificuldade? 

4. Quantas vezes você já fez esse serviço antes? 

5. Quantas vezes você já fez esse serviço nessas condições? 

6. Você recebeu treinamento? o que foi dito a respeito dos perigos? 

7. Você se sentia preparado para fazer o serviço? 

8. Você acha que as pessoas sabem ou entendem os perigos no seu trabalho?, como o 
fiscal ou o contra-mestre? 

9. Se eu fosse fazer o seu trabalho, seria perigoso para mim? Qual seria a sua 
recomendação para mim? 

q) CONDIÇÕES DE TRABALHO 

1. No local tem ruido? Calor? Luz suficiente? Pó? Incomodava? 

2. Quantas horas extras você tem feito? A que horas você larga normalmente? 

3. Quando foi sua última folga? 

4. Você anda cansado? 

5. Se você não concorda com o jeito de fazer as coisas, dá para falar com o 
encarregado? 

6. Depois de dar o serviço, o encarregado costuma aparecer? E o segurança? Aparece? 
Ajuda? Atrapalha? 

7. Você faz o serviço do seu jeito ou do jeito dele? 

A-2 
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8. O que você faz quando: O trabalho é muito perigoso e mandam você fazer assim mesmo? 

Você pergunta para alguém? 

Você está cansado? 

Mandam fazer mais depressa? 

9. Seu serviço exige muita força? Muita atenção? Cansa muito? Dá para fazer pausa 
esticar a perna, fumar (pausa)? 

h) REMUNERAÇÃO 

1. O salário é bom? Você está ganhando menos do que pagam lá fora? 

2. Você faria outras horas extras? Por que? 

i) ORGANIZAÇÃO TRABALHISTA 

1. Você têm filiação em sindicato, ele ajuda? 

2. Mantém algum contato com colegas para dicas de serviço? 

3. Corno soube da possibilidade de trabalho? Amigos, placa? Fixo da empresa? 

4 A empresa é boa? 

5. O pessoal se dá bem com o encarregado? 

6. Quanto tempo você vai ficar empregado? 

7. Você tem emprego para depois? 

8. Quais são seus maiores desejos na vida? 

NOTAS DO PESQUISADOR 

1. exercicio de função []própria []não própria []não especifica 

2. verificar dispositivo de segurança no campo: existência, adequação, uso 

3. verificar ambiente 
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NARRATIVA 01 

"Vou dizer que caí." 1 

Naquele dia, havia três operadores destacados para acompanhar os serviços de área. Enquanto um deles 

supervisionava, um outro foi escalado para acompanhar a liberação de um sistema de refrigeração. 

Era um serviço programado na rotina. O sistema de refrigeração estava montado entre as linhas e operava 

por sopro de ar, através de ventiladores de grande porte. Quatro conjuntos de hélice estavam dispostas em 

um piso elevado, cujo acesso exigia três lances de escada. Os ventiladores deviam ser lubrificados após 

autorização do responsável pela área. Como essa refrigeração é uma das etapas limitantes do processo, a 

paralisação dos ventiladores implicava em redução da carga da unidade. 

O serviço de manutenção vinha sendo feito por um mecânico, empregado de uma das várias prestadoras 
de serviço na empresa. No local, muito ruidoso, ficou acertado que o mecânico, assim que subisse, faria 

sinais ao operador, postado no pé da escada. Este, conforme o combinado, iria ligar ou desligar o ventila
dor acionando um botão, localizado no pequeno painel lá embaixo. Era um procedimento de rotina, já 

tinha sido feito várias vezes. O operador que supervisionava foi almoçar, enquanto o outro destacado 
acompanhava o mecânico. 

Quando o mecânico subiu, chegou um ajudante e eles detectaram um problema no 'variador' de ângulo da 

hélice. Chegou mais um operador de área, que subiu também para verificar. Os acionamentos dos ventila

dores já haviam sido ligados e desligados algumas vezes, conforme o pedido do mecânico e conforme o 

entendimento do operador. Num dado instante, alguns sinais foram trocados. A seguir, enquanto o mecâ

nico entrava no compartimento da hélice, o operador acionava o botão, ligando-o. 

"Só houve tempo dele tirar a cabeça e, mesmo assim, pegou o seu braço. Ele, com braço quebrado, ainda 
desceu os três lances de escada. 

O pessoal de contratada não usa rádio e a área é muito grande para o outro operador poder prestar 
ajuda. Só havia uma pessoa destacada, foi feito conforme a rotina. Não havia um procedimento formal. 

Na época eu não achava perigoso. Nem eu nem meus colegas. Todos nós já tínhamos feito aquilo várias 

vezes naquelas condições. O correto era ir até a subestação para 'desenergizar~ É uma forma de 'comer' 
etapas. 

A rotina é que o problema. Para os outros é complicado. Para a gente é relativamente simples." 2 

* 

"O executante na área avisou que ia desligar na subestação, mas o mecânico teria dito 'não precisa'. Não 

dá para saber exatamente. O próprio mecânico teria dito 'vou dizer que caí', assim que desceu da esca
da."3 

1 Mecânico de contratada, acidentado quando lubrificava um ventilador. 
2 Depoimento de um dos envolvidos no acontecimento. 
3 Depoimento de um dos envolvidos no processo da investigação. 
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NARRATIVA 02 

"Está faltando ferramenta ... " 1 

Era um fim da tarde, um daqueles momentos em que as formas e as cores vão ficando indistintas. A luz 
forte das lâmpadas, já acesas por toda a área industrial, mostrava-se ainda acanhada, incapaz de oferecer o 

relevo que as sombras normalmente ressaltam. Andar por aquela massa cinzenta de objetos e construções 
em esvaecimento, era como um perder-se. Mas trabalhar, era o encontrar-se. Ruídos e odores, escapando 

aqui e ali nas penumbras, mantinham as consciências. Foi quando então, essas consciências se fizeram 

ainda mais completas: Alguém havia caído no poço do elevador de carga. 

* 

A ambulância foi chamada. Ninguém protestou quando o corpo foi removido, embora tivesse sido uma 

queda de mais de vinte metros de altura. Alguém mandou lavar o chão e as pessoas foram se dispersando. 
Um ou outro voltava, parava e olhava para algumas manchas de sangue, cuja insistência em manter-se no 

cimento áspero e sujo, provocava a memória e a consternação. 

Ninguém sabia ao certo como tinha sido. Ele era do turno da noite que acabava de começar. Caldeireiro, 
ele estava iniciando os trabalhos no interior do reator, na quarta plataforma, quando então, quis descer. 

"Está faltando ferramenta ... ", ele teria dito naquele instante. Por que ele quis descer de elevador, ao invés 
de usar as escadas, ou por que ele debruçou-se na cancela, olhando para baixo, ao invés de para cima, 

ninguém saberá. O elevador, descendo naquele exato instante, arrastou o seu corpo e, com ele, todas as 
suas respostas. 

* 

Ainda naquela noite, tudo voltaria ao normal. O fatídico elevador de carga, montado numa torre construí

da com quadros de andaime, tinha retomado o seu curso, transportando pessoas e equipamentos. Na ma
nhã seguinte, colocaram um luminária de sinalização no seu lado externo, sob a plataforma da gaiola. Não 

tinha apito. A proteção no poço do elevador, em cada andar, continuava como antes, na forma de cancela. 
Um tubo de andaime prestava-se a esse propósito, atravessando a passagem a um metro de altura na borda 

do poço. Da vida desperdiçada, restou a lembrança de alguns, perdida nas memórias e destinada ao es
quecimento, como aquele sangue no cimento sujo. 

1 Últimas Jnlavras presumidas de um caldeireiro, vítima de um acidente fatal tomado como base na narrativa a se-
guir. 
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NARRATIVA 03 

"Quando acontece, ninguém está sabendo que vai acontecer ... " 1 

Ele nasceu em Américo Rodrigues - BA há vinte e oito anos, mas morava em Guararema, grande São 

Paulo, na casa da sogra. Há dois anos trabalhava como lixador, ou "ajudante de soldador". Antes desse 

serviço, tinha estado seis meses procurando emprego e trabalhando "por conta", serviço de pintura. Aqui, 

morava em alojamento. Não era bom, mas dava para dormir. O que ele não gostava era do "sistema do 
banheiro". Sair do banho quente, no meio da chuva e do vento frio, era desagradável. Mas o que o deixa
va descontente era a qualidade da comida. Ele e vários colegas sentiam-se "enfraquecidos", com a "saúde 

abalada" por uma comida que não apetecia. Morando no alojamento, não havia outras opções. 

No serviço com a lixadeira, ele preferia usar uma máscara de solda ao invés do protetor facial. O protetor, 

se não fosse novo, dificultava a visualização e ele tinha gosto em fazer sempre bem feito. Além disso, ser 
soldador era a sua maior aspiração e ele mesmo já fazia algumas soldas. Na sua opinião, a maior dificul

dade no trabalho estava ligada às exigências de posição. Havia locais em que ele mal conseguia entrar 
com a lixadeira. 

Naquele dia o inspetor avisou que uma dada solda precisava ser esmerilhada para exame por ultra-som. 

Ele pegou a máquina e foi procurar uma tomada para ligá-la. Achou uma mas a tensão era incorreta. Foi 
procurar outra, mais distante, numa coluna do corredor da "área quente". Enquanto caminhava entre as 

linhas percebeu algo gotejando no seu ombro. Olhou para cima e sentiu algo pingar no seu olho. Uma 
gota de produto havia desprendido-se, nem antes nem depois, mas no exato instante em que sua cabeça 

movia-se para cima. Ele sempre havia seguido as normas. Como prova, ele apresentou os seus óculos, 

manchado de óleo, por dentro. 

"Quando acontece, ninguém está sabendo que vai acontecer. Um vazamento não acontece porque a pes

soa quer que aconteça. " 

Mais tarde, verificou-se que aquela linha estava sob teste hidrostático. 

* 

"Nosso trabalho às vezes .fica meio absurdo. Hoje da manhã atenderam um ajudante na enfermaria. Ele 

tinha escorregado numa mancha de óleo e caído de boca no chão. Os óculos de segurança cortaram o 

seu supercílio. " 2 

1 Parte do depoimento de um lixador, atendido na enfermaria com irritação de conjuntiva ocular (mono-lateral). 
::Fala de um técnico de segurança. 
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NARRATIVA 04 

"Tive uma idéia ... " 1 

O serviço havia acabado. Por toda parte viam-se restos de materiais. Havia tubos, metal cortado, restos de 
revestimentos e um pó fino que grudava na pele. Mandaram tirar os andaimes, agora sem serventia. Eles 

começaram descendo as tábuas, muito sujas de pó e pontas de eletrodos de solda consumidos. O encarre

gado mandou limpar e alguém pegou uma vassoura. Eram três, mas a vassoura era uma só. Um começou 

a varrer, os demais recolhiam o graúdo. Lá pelas nove a limpeza estava concluída e as tábuas, que não 

eram muitas, agora jaziam empilhadas ao lado do esqueleto do andaime. Alguém foi avisar o encarregado 

que a limpeza estava feita e que ele mandasse desmontar o andaime. 

Desmontaram tudo muito rápido. O conjunto, embora volumoso, compunha-se de quadros retangulares 
com encaixes nas quatro pernas, não havia maiores dificuldades. No dia seguinte, logo cedo, eles volta

ram. Os quadros de andaime estavam meio que espalhados e havia muitos outros, desmontados durante a 
noite. O encarregado deu as ordens. Todos deviam recolher aquelas peças e formar pilhas atrás do peque

no prédio adiante, no meio do gramado do outro lado da rua. Em tal prédio ficava a sala de controle, que 
também ia sofrer reforma. Ao seu redor, algumas placas do piso haviam sido retiradas e os eletricistas 

trabalhavam. O acesso à sala dava-se por uma calçada que partia do arruamento e contornava o prédio. 
Entre a calçada e o prédio, avistava-se ainda os fragmentos daquilo que havia sido um gramado. Com o 

vai e vem da gente ocupada e com a chuva da noite anterior, a água insistia em manter-se em poças, len
tamente absorvida pela terra compactada pelas botas. 

Trabalharam por toda a manhã. Todos no mesmo ritmo, todos pelo mesmo caminho. Cada um carregando 

dois quadros, meio desajeitados pelas dimensões de quase dois metros, mas de peso comedido. A calçada 
tinha boa largura, mas quem voltava tinha que dar passagem para quem ia, pisando na grama e no barro. 
Após o almoço, os três retomaram. O mesmo serviço, o mesmo caminho e os mesmos quadros. O peso de 

cinco quilos de cada um, antes sem defeitos, agora somava-se ao peso das botas, do capacete e dos ócu

los. A distância, antes breve, agora multiplicava-se com o calor do sol a pino. E ele então decidiu por em 
prática aquilo que até então era só um plano. Por que dar essa volta se o trajeto pode ser mais curto? Por

que contornar pela calçada? Ele, assim, caminhou firme em direção ao prédio, em linha reta. Com um 

quadro em cada ombro e olhar decidido, ele transpôs o primeiro obstáculo, uma linha de água de incên

dio de 2 polegadas que ficava a 30 centímetros acima do solo, diante do gramado. Mas no segundo passo, 
algo ofereceu resistência. A ponta de um dos quadros havia enlaçado-se naquele obstáculo. Sem se dar 

conta do que se passava às suas costas e segurando firmemente a peça do andaime, o seu esforço para 

frente converteu-se em tração de arraste. Suas costas bateram naquela tubulação à vista, enquanto suas 
pernas estendiam-se na grama ainda molhada. 

"Por que ele resolveu cortar caminho? Cabeça dele, na hora. Ele resolveu passar ali, por simples vonta

de própria. Ele foi orientado de manhã pelo encarregado, o que ele tinha que fazer ... " 2 

"É claro que ele tinha intenção produtiva. No trabalho se acidenta sempre quem está a fim de produzir/'13 

1 Fala da vítima em seu depoimento, atendida por contusão lombar. 
2 Técnico de segurança, responsável pela investigação das causas do AT. 
3 Engenheiro de manutenção, responsável pelos serviços na empresa, comentando o acontecimento. 
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NARRATIVA 05 

"É a primeira vez que eu trabalho de firma. .. " 1 

O seu horário de trabalho era das 7:30 às 18:30, mas sempre saía às 20:00 horas. Na semana anterior tinha 
feito uma "dobra"2 e desde o início dos serviços ainda não tinha tido uma folga. Andava um pouco cansa

do, mas assim que fosse dispensado ia voltar para Pernambuco. O salário lhe parecia bom, mas ele não 
sabia ao certo quanto lhe pagavam por hora, nem qual era o adicional na hora extra. Seu cargo era "aju

dante", junto ao soldador. Ora ele pegava um cabo de ligação, ora o arame de solda, mas a sua rotina 
mesmo era junto à lixadeira. Máquina pesada, com mais de 20 kg, para ele o serviço exigia um pouco de 

força e cansava bastante. 

Desde o início, seu serviço vinha sendo dentro de um reator, uma grande construção de aço de 1Om de 
diâmetro e 40m de altura. O interior, enegrecido pela fuligem que se depositava no revestimento refratá

rio, era escuro e poeirento. Naquele dia, ele trabalhava no terceiro andar e, como sempre, ao lado do sol
dador, empunhando a lixadeira. 

"Eu trabalhava meio 'emprensado', lixando as soldas nos tubos. Comecei de manhã e só tinha parado 
para almoçar. Eu não gosto de estar descendo, parando no meio do serviço, porque eu não gosto de le
var 'censura'. Continuei trabalhando. Sempre fico de alerta porque costuma cair água e pedra lá de 
cima. Já era o meio da tarde e eu estava lixando de costas para uma escada, meio 'emprensado~ Estava 
quente. Ruído não tinha, mas tinha barulho. O soldador estava soldando e alguém desceu a escada nas 
carreiras e bateu no meu braço. Não deu para segurar, perdi o controle da lixadeira e ela veio no meu 
rosto. Tive uma sorte na hora que ele bateu, de modo não cair embaixo, porque a tubulação me escorou. 
Fiquei só com um pé. o outro estava pendurado. " 

"O serviço é perigoso, tem que tomar cuidado, se cair lá de cima, morre. Eu estava de óculos mas o 
protetor (facial) atrapalha quando o lugar é apertado e a gente vai lixar abaixando a cabeça. Esse capa
cete é novo porque o outro quebrou. Um cara lá em cima jogou um cabo na minha cabeça. Se eu estives
se sem capacete. tinha me cortado 'todinho'." 

- Se eu fosse fazer o seu trabalho, qual a recomendação que você me daria? 

" Você vai ter que tomar cuidado com as tábuas, às vezes você pisa numa tábua daquelas, às vezes ela 

está fora do andaime, você pisa na ponta, ela arriba e você desce." 

1 Fala da vítima em seu depoimento após ser atendida com o lábio cortado por disco de lixadeira e com queimadura 
de córnea. 

:Na "dobra" o trabalhador deixa o serviço na manhã seguinte, perfazendo 24 horas de ocupação. 



ll-lieber98 B-6 

NARRATIVA 06 

Soldador 1 

"Qualquer um pode soltar o cilindro ... " 1 

Eles estavam fazendo serviço de solda num fomo, na última plataforma. A máquina já estava na plata

forma. Faltavam ainda os cilindros de gás. O encarregado já tinha tentado fazer subi-los em um cesto, 

mas este era grande e não cabia na plataforma. Decidiram subir os cilindros amarrando-os no carrinho de 

transporte com um cabo de aço. 

"Eu sou soldador e tenho um ajudante. O serviço era solda TIG2 aqui no último andar. Chegou o argônio 

e. por sorte, tinha uma máquina da{ .. } ali parada. Pedi para subir as garrafas. Quando elas chegaram 

aqui em cima, na plataforma, mandei o ajudante segurar enquanto eu soltava o cabo de aço, usado na 

subida. Foi ai que o cabo chicoteou e bateu no meu rosto. A ponta do 'estopo' faz volta e o cabo estava 

torcido, fez pressão e ai ele voltou. " 

" Eu não costumo me acidentar. É diferente quando a gente queima o olho. É questão de falta de sorte 

quando eu baixo a tocha e a máscara não caí junto ... " 3 

"O meu serviço é sem atraso, é de equipe. O trabalho é unido, tanto faz a função, se tem que fazer, eu 

faço. Não tem essa de serviço de ajudante, qualquer um pode soltar o cilindro. " 

* 

1 Fala de um soldador atingido no rosto por um cabo de aço. Para melhor entender essa fala, convém lembrar que as 
tarefas de solda denotam elevada responsabilidade. O soldador é muito bem pago e a função tem muito prestígio. 
É usual e plenamente aceitável que um soldador recuse qualquer tarefa que não esteja ligada ao ato da solda em si. 

2 Trata-se de uma solda muito sofisticada. Usa-se um eletrodo de tungstênio sob um fluxo de argônio. 
3 O soldador refere-se à prática comum de manter o elmo levantado e apontar a tocha, pois a visibilidade através do 

filtro é nula quando não há o arco voltaico. No mesmo instante em que o arco é aberto, ele faz um movimento 
brusco com a cabeça, forçando a queda do elmo para recobrir o seu rosto. 
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Soldador 2 

"Não é o meu caso ... " 1 

"Tenho 38 anos. nasci em Joanésia. MG. mas moro mesmo em fruta/. no Triângulo Mineiro. A casa é 

alugada. Aqui moro numa república e a comida dá para suportar, é por pouco tempo. Eu sou evangélico, 

e já estou na solda há mais de 20 anos. Já desfiz de tudo que tinha para ver se conseguia parar de soldar. 

Já tive várias coisas. A casa troquei por ônibus. Já estive em garimpo e já tive abatedouro de frango. Já 

pelejei de várias formas. Tenho uma firma registrada. não é para ganhar mais dinheiro, é para ficar 

mais em casa, mais estacionário. " 

"Eu não tenho d~ficuldade no trabalho. Posição ruim? Não tem. Por exemplo. se tem uma posição é por

que não existe outra forma de trabalhar. Se fosse novo de pro_fissão teria, mas não é o meu caso. O gás? 

Se fosse trabalhar o dia inteirinho, dois ou três meses. talvez traria problema. Do equipamento o proble

ma são os óculos. principalmente aquele branco. É porque eu tenho problema de vista. " 

"Eu estava fazendo uma solda TIG2 
, um carretel, soldando um flange, a quatro ou cinco metros de altu

ra. Quando eu sai no sol, o olho começou a chorar água. Não tenho idéia do que aconteceu. Já aconte

ceu antes. o cisco cai e a gente não percebe. Não tem como evitar, é impossível. O serviço não é arrisca

do. se existe algum perigo eu sou informado. " 

Pausa? Descansar um pouco? Na solda não dá. Tem que aproveitar a purga3
. Se perder tempo, perde 

gás. Mas dá para esticar a perna quando o ajudante faz o serviço dele. Com o encarregado eu me dou 

bem. ele é evangélico como eu." 

"Segurança? Atrapalha um pouco. Do filme que passaram para nós? Eu me lembro de várias coisas. Me 

lembro do cara que brigou em casa e depois cortou a mão no trabalho. Aquilo talvez seja uma monta
gem. mas. pode acontecer que o camarada traga o problema aqui para dentro. Eu tenho uma outra ver

são. Tudo é conseqüência do pecado. Aquilo que planta colhe. A minha idade já está bastante vivida e eu 

tenho experiência, a gente faz cedo e colhe mais tarde. " 

"Sindicato? Não ajuda, só atrapalha." 

* 

1 Soldador. atendido na enfermaria com queimadura de córnea. 
2 Trata-se de uma solda muito sofisticada. Usa-se um eletrodo de tungstênio sob um fluxo de argônio. 
3 "Purga" aqui refere-se como o "ato de purgar". Para execução da solda, o metal em fusão é protegido com um 

flu.xo continuo de gás inerte ("purga"), em geral, argônio. 
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Soldador 3 

"Se perder uma ... " 1 

Sua família é do Recife e ele já estava há oito meses viajando "pra lá e pra cá" atrás de serviço na Bahia. 
Depois da sexta viagem, ''já gastava o que não tinha ganhado antes". Solteiro, 30 anos, há 15 anos fazia 
essa vida, "no mundo trabalhando". Há 8 anos era soldador, serviço que ele gostava porque era o que ele 
sabia fazer. Mas se soubesse dirigir, seu gosto seria ser carreteiro. Na solda lhe agradava fazer com cui
dado, para fazer bem feito. Solda feita nas carreiras é para repetir e disso ele não gostava. 

Soldador carrega capacete, óculos, máscara, "cochicho"2
, rabicho de fio e picão. Vem o encarregado e lhe 

diz para fazer tal e qual em tantas horas. O soldador vai e faz. Se ele não der conta no tempo ajustado, 
sempre vai ter alguém dizendo que "o cara está dando nó cego". Trabalho arriscado: "hoje no chão. ama
nhã a 70 metros de altura". 

O serviço de soldador "não tem d~ficuldade". Mas se falta eletrodo, atrasa. Se falta eletricista para ligar a 
lixadeira, atrasa. Se não explicar direito para o ajudante a limpeza a ser feita, quando volta, "a solda está 
toda derrubada". Soldador trabalha deitado, agachado e com chapa aquecida a 3oo·c. Mas isso não é 
tudo: 

"tem posição ai que não dá para entrar a cabeça. A gente tem que tirar a lente da máscara e ficar olhan
do a solda." 

No entanto, o pior mesmo é: 

"A gente pegar uma solda para fazer radiografia, quando a nossa preocupação é fazer ela dar 100%. A 
gente pode ter 50 anos de solda. nessa pro_fissão, mas se a gente perder uma, se perder uma, perdeu por
que é ruim. soldador ruim." 

Já tinha 30 dias naquele serviço. Entrava às 17:30 horas e devia sair às 4:30, porém ficava até as 8:00 
horas. Com isso, já tinha mais de 140 horas extras. Naquela tarde, foi mandado para o reator, no primeiro 
andaime, para "soldar uma vertical." 

"Eu estava ponteando, peguei a marreta e não vi o tamanho. não senti o tamanho do cabo. Bati na cha
pa. A minha perna estava junto e bati o cabo no joelho. Eu estava abaixado [cócoras}. Aconteceu porque 
foi descuido meu mesmo. Descuido meu, porque eu vacilei, mas também porque queria fazer o serviço 
rápido. Ninguém me apressou. A pressa foi minha mesmo. Eu estava preocupado porque o montador 
montou a chapa e não ajustou 'legal'. Falei para o encarregado: - Esse negócio vai ter que ajustar de 
novo para 'mim' soldar, se não vai rasgar a chapa 'todinha~- E aí .fui ajustar e aconteceu. Tinha que fa
zer rápido antes de começar a soldar." 

"O lugar não estava ruim. Já fiz esse serviço antes em condição até pior. Lá tinha um pranchão, estava 
no meu ombro. quando eu fui levantar para bater não deu. Foi aí que eu bati agachado. Afastei o pran
chão." 

"Últimafolgafoi no sábado, porque eu faltei por minha conta. Estava cansado. Eu faria mais hora extra 
porque preciso de dinheiro." 

"Meu maior desejo? É saúde e coragem para trabalhar ... " 

1 Fala a seguir refere-se a um soldador atendido com contusão no joelho. 
: Frasco hermético para transporte de eletrodos, capaz de mantê-los sempre secos. 



ll-lieber98 B-9 

NARRATIVA 07 

':4 ideologia dominante não pretende ser levada a sério ou no sentido lite

ral. Talvez o maior perigo para o totalitarismo sejam as pessoas que to
mam a sua ideologia ao pé da letra." 

S. Zizek, "O riso totalitário" 1 

Tem curso uma greve em um dado setor produtivo, estratégico e cobrindo diferentes pontos no país. A 
empresa, preparada de antemão, decidiu não ceder. Importou produtos e fez estoques. Diante da determi

nação dos grevistas, demitiu mais de uma centena de trabalhadores por justa causa. O exército foi chama
do para "proteger o patrimônio". A greve foi declarada ilegal pelo poder judiciário e o sindicato da cate

goria teve os seus bens arrestados para garantir o pagamento das multas. Os grevista voltaram ao trabalho, 
sem as reivindicações atendidas, aguardando. 

"O presidente da Central Única dos Trabalhadores. [nome ... }, vai sugerir aos petroleiros que façam 

operação tartaruga em substituição à greve da categoria. Segundo ele, a sugestão é pessoal e tem por 
objetivo reduzir os transtornos para a população. 

Na [empresa .. .} decidiu-se iniciar hoje uma 'operação tartaruga', que consiste em seguir à risca o ma
nual de segurança e tornar os procedimentos mais lentos, mas sem comprometer a produção. 

,z 

1 ZIZEK 1994 [506] p.311 
2 Notícia publicada em 15.06.95 [389] sob o titulo "Petroleiros podem fazer operação tartaruga", logo após uma 

greve no setor, julgada ilegal, em que foram demitidos entre 104 a 59 trabalhadores. 
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NARRATIVA 08 

Andaime 1 

"Chorou muito. muito ... " 1 

Foi logo no começo. A "parada geral" ainda não tinha sido inaugurada mas o seu cronograma já se desen

rolava. Era um dos dias "negativos", aqueles usados como numa contagem regressiva para o grande 

evento, embora nem por isso carente de atividades. Um homem caiu do andaime. 

Quando acudiram, o corpo estava de costas, sem vida. Um montador de andaime. Bota, capacete, luva, 

cinto de segurança e a chave catraca presa pelo fio. Todos que buscavam explicação sabiam, mas nin

guém disse nada. O mosquetão do cinto de segurança, uma peça de bronze reluzente usada para se atar o 

laço do salva-vidas a cada movimento, estava firme na sua mão rija e dizia tudo. 

Agora já estava quase no fim. O ritmo continuava frenético mas não era a mesma coisa. A sujeira era 

diferente. Os homens eram os mesmos mas as expressões eram outras. Quem podia sentava mais, quem 

não podia, tentava encostar em algum lugar ou se arrastava. Convites para conversas eram mais bem

vindos. Via-se muita chapa nova, muita pintura sendo executada. Nas reuniões, do começo ao fim, a pala

vra corrente não era mais "parada", mas sim, "partida". 

"Primeiro a gente procurou 'bater de pé' que o serviço no 'jlair' 2 [desmontar o andaime] não devia ser 

feito. Tenho grandes aliados aqui dentro. Tinha colocado a minha posição antes. Na reunião foram colo
cadas todas as possibilidades de não-execução e o coordenador colocou da necessidade da partida. O 

fiscal de contrato colocou a necessidade de mais segurança. mas que teria de ser feito. O fiscal de servi
ço era contra. mas não estava na reunião. Ele também já sentiu na pele o que é ser montador de andai

me. Em compensação. [fulano] disse que assumia. É a falta de vivência das pessoas na JUnção que as 
leva a serem imprudentes com as outras. 

Eles me perguntaram de queforma poderia ser executada a tarefa. Eu já tinha falado com o encarregado 

e falei da possibilidade de desmontar o andaime com uma máquina, com uma gaiola presa. seriam vinte 

minutos. Foi colocado que a máquina não poderia sair dali, pois tinha outras tarefas e que nós tínhamos 

que fazer desmontagem manual. Não tinha aval da segurança. nem da nossa empresa. Disseram que a 
tarefa não ia ser executada ontem com a chuva, mas que hoje ia sair de qualquer forma. Decidiu-se que 

eles usariam dois cintos. Cada cinto pesa 2, 5 kg. Ontem, nós colocamos para o pessoal que ninguém 
seria obrigado a executar a tarefa, mas que nós preferíamos um grupo de encarregados ou feitores, 

gente que trabalha no topo de andaime. Se prontificaram três pessoas e ainda houve quem ficasse mago

ado. porque não foi escolhido. A gente deu umas desculpas. 

Eu permaneci lá. Como sou responsável, devo permanecer. Aí eu subi e, dois anéis antes de chegar na 

plataforma, eles começaram a pedir para que eu não subisse. Eu insisti para subir um pouco mais, mas 
percebi a preocupação deles com a minha pessoa. Eu desci. Fiquei lá embaixo. Uma certa hora a chuva 

apertou e eu mandei um 'miminho' [café] com bilhete para cada um deles. Dando uma força. 

1 A fala destacada a seguir é parte do depoimento de um técnico de segurança, mulher, empregada da empresa 
montadora de andaimes. 

" "Flair" ou "tocha" é o conjunto mais visível de uma instalação petroquímica e, também, o seu principal dispositivo 
de segurança. É algo tal como uma "chaminé" sempre acesa . Sua altura sempre ultrapassa as demais construções 
(chega a 140m) e, no seu topo (coroa), sempre há uma chama (piloto). Para lá são conduzidos todos os gases e 
todo o alívio de pressão do complexo para serem queimados. 
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Depois de três horas eles me fizeram sinal que tinham terminado. Mas eu disse que ainda não tinha ter

minado porque faltava ainda que eles estivessem no chão. " 

"Nós temos um cunhado do rapaz que faleceu aqui, casado com a irmã de um montador. Era de outra 

firma. mas já tinha feito parte de algumas das nossas equipes. Nós estamos tendo todo o cuidado com ele. 

Outro dia, ele se queixou de dor no peito. Eu passei a mão na cabeça dele e ele começou a chorar. Cho

rou muito. muito. Dois dias depois ele voltou, fazendo trabalho de ajudi:Jnte. Eu vi que ele saiu e voltou, 

trazendo um bilhete que ele mandou para cima, chamando atenção dos colegas para um procedimento lá 
em cima." 

"Eles não culpam. Lastimam, não tomam partido. Tinha que acontecer, mas não é fatalismo. Eles co

mentam sim. Mas naquela situação, eles colocam, -quando se termina de desmontar-, naquela situação, 

quando passam de um anel para o outro, eles ficam com o corpo em queda livre. 

* 
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Andaime 2 

"Eles me trazem situações ... " 1 

As dificuldades: 

"Eles se queixam de montar barraca, [estender] lona, eles não são profissionais para isso. Não é o mate

rial deles. A lona é para proteger a solda e não as pessoas. " 

Foram desmontar, mas as tábuas estavam cheias de restos de refratário e de pontas de eletrodo dentro 

dos tubos. Ruim é esse trabalho paralelo ... Maior risco é na desmontagem. 

Tem pessoa/fixo e ajudantes. Nessa leva, temos pessoas que estavam desempregadas, "arranhando tela". 

Nestas, existe descontentamento, são as que mais reclamam. Eles fazem 'formiga' no chão. Se subir, tem 

posição fixa. 

E as suas dificuldades ou preocupações? 

''Minha preocupação é a parte humana. Quero que eles sintam que eu estou do lado deles quando eu 

cobro do meu jeito. Um pede para eu chamar atenção, mas eu vou lá digo: - Olha aí, será que a vida não 

está valendo muito? 

Eles gostam de montar de andaime, eles comentam, isso faz parte da história deles. 

Eles me trazem situações. Eu foi muito tempo 'alfabetizadora' e eu comento que eles não têm muita difo

rença das crianças. Se eu trocar os óculos de um tenho que trocar de todos. Eles são carentes de atenção 

e valorização. Eu não encontro dificuldade com eles. 

A organização: 

Esse pessoal não é tão afoito, eles se respeitam mutuamente, tem confiança no colega do lado. As equipes 

foram formadas por afinidade, não são impostas. 

* 

1 A fala. em relevo a seguir, faz parte do mesmo depoimento da jovem, técnica de segurança da empresa de andai
mes, já destacado na narrativa anterior. 
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Andaime 3 

"Eu pego muita coisa no ar ... " 1 

A área estava deserta. Não se ouvia aqueles sons que, de tão freqüentes, compunham o fundo, como um 

espaço ubíquo do trabalho e das atenções. A sensação era um tanto desolada, sem o ritmo das marretas ou 
sem a estridência impertinente das lixadeiras. Mas era só a hora do almoço e se alguém se aproximasse do 

equipamento principal, ficaria surpreso com o que lá acontecia. Algumas bombas haviam sido ligadas e a 
água, lançada para cima, voltava arrastando uma poeira branca, que insistia em manter-se sobrenadando. 

Era resto de catalisador, sobra não recuperada de algumas toneladas que se usa na operação. 

"Desse acidente eu posso falar melhor. Uns alegam que ele estava pulando de um lado para o outro 

[quando montava o andaime}. Mas pela minha análise ele estava amarrado, com cinto, e foi passar pi
sando no tubo. Mas como lavaram o reator por dentro, na hora do almoço deles, então molhou. O pó do 

catalizador com a luva deixa o tubo sem pega, foi aí que ele caiu." 

E os montadores, chegaram a comentar, discutir? 

-"Eles em si fazem isso, mas a nível 'deles'. Eu? Eu pego muita coisa no ar. Um ou outro pergunta: -O 
'segurança'. o que foi que aconteceu? A gente chega e vai tentar explicar a parte 'real' do que aconteceu. 

Eles comentam exagerado. 

E o quê eles comentaram deste acidente? 

"Eles comentam que de fato foi um acidente. Na linguagem deles 'o cara não deu 'bobeira: a culpa é de 
quem lavou o reator e não avisou. Devia ter um cartaz avisando. Mas eu acho que a coisa não é bem por 

aí. porque a falta de segurança e a falta de atenção existiu ali. Ele não observou o lugar e foi entrando, 

ele não analisou. Foi lá e foi batendo catraca. Eles só trocam idéias entre eles." 

Mas a luva ... 

"Não não. todos usam luvas. Usam porque estão conscientizados. Da mesma forma que o capacete, é 

obrigatório e é para o bem estar dele mesmo amanhã ou depois. A tábua tem muita farpa, a braçadeira 
está meio suja de óleo. amortece o uso da chave. É um hábito. Se trabalhar sem luva é um montador ir

responsável. Ele sabe que é para o bem estar dele mesmo." 

* 

1 A fala em destaque refere-se ao depoimento de um técnico de segurança. Trabalhando há 2 anos nessa profissão, 
estava empregado há 4 meses na empresa montadora de andaime. 



11-lieber98 B- 14 

Andaime 4 

"Tem que cobrar ... " 1 

As dificuldades: 

"Tem muito problema de andaime que não é nosso. Nós somos subcontratados da {empresa ... .]. Como 

eles não querem deixar pessoal de apoio. eles mesmos estão desmontando parte do andaime, modifican

do o piso. para tirar os ciclones. A estrutura está abalada porque eles não travam. Se acontecer alguma 

coisa nós ficamos responsáveis. 

''Maior perigo é não usar o cinto de segurança ... Maior queixa deles é falta de carrinho, de montador 

que faz corpo mole ... Em matéria de serviço eles não tem queixa. Eles vão lá. pegam e fazem." 

"Tem que cobrar perneira do cinto de segurança, a posição correta da corda do cinto de segurança." 

O que poderia ser feito por eles? 

"Em primeiro, salário. depois alimentação, hospedagem. Trocar o cinto de segurança. O cinto para

quedista limita o movimento, prende a perna e chega a arrancar pelo. O cinto alpinista é melhor. O su

jeito fica com o cinto atritando durante 12 e 18 horas, às vezes dobra {o turno]. Incomoda muito." 

A organização: 

"Quem começa no ramo. não sobe, vai ficar no chão, no material. Ou seja, os montadores não tem confi

ança em você, você se torna uma pessoa de risco para eles. Quando você passar a dar palpites 'concre

tos'. que aproveita. aí eles vão te ensinando e você sobe. Para tudo tem posição. até na maneira de pisar 

no tubo." 

"Existe um pouco de atrito e desconfiança, mas queira ou não, são subordinados. O encarregado vai e 

escolhe o cabeça e determina o pessoal." 

"Não. eu nunca montei andaime. Só ajudo de vez em quando. Uma vez me chamaram lá em cima, só para 

ver se eu subia." 

* 

1 A fala em destaque refere-se ao mesmo depoimento anterior do técnico de segurança empregado há 4 meses na 
empresa montadora de andaime. 
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Andaime 5 

"Tudo dentro das normas ... " 1 

Há sete anos ele já trabalhava em montagem de andaime. Começou como ajudante e foi sendo promovi

do. Agora, aos vinte e quatro anos, era "montador 2", capaz de liderar uma equipe, avaliar o serviço e 

alocar o material necessário. Para ele, a firma era boa e o salário nada excepcional, mas "aí fora está pi

or". Seu gosto era montagem de andaime, embora fosse, para ele: 

"O trabalho mais arriscado de todos aqui na área . ... O ambiente não é muito perigoso, mas tem que 

contar com a sorte. " 

Ele e sua equipe foram escalados para desmontar um andaime, quando então: 

"Caiu uma braçadeira [1,3 kg] no meu braço. Eu estava no chão. Eu nem vi o que aconteceu. Quem tá 

embaixo tem que prestar mais atenção do que quem está em cima. Porque em cima, ele está lá desmon

tando. cai uma braçadeira solta. um tubo solto e ele nem vê. Geralmente ele está mais preocupado em 

não cair." 

"Tinha ruído. mas eu estava com abafador, tudo dentro das normas. É, é meio chato, fica difícil de escu

tar. mas fazer o quê?" 

As dificuldades: 

"Não tem. Para mim está tudo beleza." 

'j4 comida daqui é boa, mas de lá do hotel ... " 

"O serviço exige muita atenção e força. mas dá para tomar uma água, fumar um cigarro." 

A organização: 

'j4 gente é divido em equipe. cada equipe tem três montadores. Eu fico normalmente lá em cima, mas a 

gente reveza. Dependendo da área, a gente pode escolher [equipe]. 

Planejamento? Como assim? Não, a gente não faz de qualquer jeito. O encarregado mostra o lugar e a 

gente mesmo discute na equipe como é que vai fazer. " 

* 

1 A fala em destaque refere-se ao depoimento de um montador de andaime, atendido com uma contusão no antebra
ço. 
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Andaime 6 

"Eu tenho opinião própria ... " 1 

As dificuldades: 

"Dificuldade é quando chove, quando está ventando muito, ou às vezes tem uma chaminé do lado, algu

ma descarga. Aquilo atrapalha até a visão do montador. Ou então, quando do lado tem uma caldeira. 
linhas com calor ... " 

''Mas para desmontar, o caso de acidente é maior. Na montagem ele sabe o que está montado. Nades
montagem. ele não sabe o que vem vindo, é poeira, resto de isolamento ou resto de eletrodo." 

'Dobrar tubo' é um negócio prático. 2 Vai levantando, levantando até perceber que ele está diminuindo. 

Com a mão embaixo vai guiando para a braçadeira. Não é muito fácil não. Qualquer desequilíbrio, o 
cara joga o tubo embaixo. Tem que sentir dentro da gente que ele vai virar. 

Os óculos: 

"Com relação aos óculos. eu tenho opinião própria. Já desmontei torre de 120 m. com máscara facial e 
roupa de amianto. Isso tudo batendo uma marreta de 5 kg. " 

''Por exemplo, os óculos são obrigatórios, mas dependendo da atividade, eles embaçam muito. O segu

rança pede, mas a caloria e o movimento lá em cima, isso aqui começa embaçar ... O sujeito começa a 
querer enxergar o outro colega, então isso aqui atrapalha. Ele é quase que meio instruído a tirar ... 

Se a gente for observar bem, atrapalha. Daqui eu enxergo quem vem de lado, mas com óculos... Lá em 

cima o que está vindo é um tubo, nem todo o material vem de frente. Usando os óculos a coisa pode ficar 
perigosa. Não precisa ser altura. Se o cara começa a suar ... Sempre ele tira os óculos e essa é a maior 

reclamação contra nós. 

A organização: 

Eu dou minha sugestão e ouço a deles. Já cheguei a trabalhar aqui com 45 pessoas. 

1 Depoimento a seguir foi prestado por um encarregado de montagem de andaimes. 
2 Essa expressão entre montadores de andaime refere-se à uma operação comum, mas considerada como a mais 

difícil por muitos deles. Trata-se do içamento e encaixe da tubo vertical do andaime. Um tubo de 4 m.. por exem
plo, pesa 15 kg. O montador olha-o de frente, equilibrando-se e guiando com o dedo mínimo o encaixe da sua 
ponta na braçadeira. Quando o tubo está verticalmente posicionado, ele tira o dedo e deixa o tubo deslizar para 
dentro. atento para que a ponta da luva ou do seu dedo não fique presa. Evidentemente, há o agravante dessa tare
fa se dar. como rotina, em alturas elevadas. 
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NARRATIVA 09 

"Para não me prejudicar ... " 1 

Ele veio de Minas. Era encanador industrial. Sempre trabalhando em "paradas". Até gostava do serviço, 

embora achasse insalubre. Sentia dor de cabeça, às vezes fraqueza. Para ele, a comida não tinha boa qua

lidade e a fila no almoço chegava a durar vinte minutos. Ele não podia descansar. Aprendeu o serviço 

trabalhando e já era da profissão há cinco anos. Dessa vez, ficou dois meses procurando trabalho até achar 

essa empreiteira. Tinha que "suar a camisa", apesar do "péssimo salário". A firma não era boa nem ruim, 

" 'gato' é tudo a mesma coisa". Da sua última folga, já não se lembrava mais. Trabalhando das 7:30 às 

20:30, logo, logo completaria cem horas extras, pois "quem está no 'trecho', tem que aproveitar". 

Ele estava no chão colocando as porcas na "raquete"2
. Tinha ido cortar os parafusos e naquele instante 

estava testando o rosqueado nas porcas. Repentinamente, caiu um tubo do andaime na torre, ricocheteou e 

bateu nas suas costas. Foi de manhã. Na hora achou que não havia sido muito grave, mas depois do almo

ço começou a doer e ele teve que fazer alguma coisa. A contragosto, pois ele: 

''Não queria vir para a enfermaria. para não me prejudicar ... " 

* 

Alguém propôs uma visita na caldeira. Lá chegando, do lado de fora, conversou-se sobre os serviços e as 

dificuldades. Foi então que ele disse a um dos visitantes: 

"Para mim só sobra 'boca podre'. Aqui ninguém entra, nem segurança, nem cheft. Vai querer entrar?" 3 

Todos entraram. Ele segurava a lâmpada, guiando o caminho. Depois de percorrer o espaço entre os tu

bos, cujo distância só permitia a passagem numa única posição, de tão estreito que era, sentaram. 

"O pessoal tem que montar andaime e lavar nesse espaço aí. Se alguém se acidenta, vai tirar como?' 

Alguém disse a ele que um dos acompanhantes fazia "investigação da investigação" de acidente de tra

balho. Ele mudou um pouco, ficou meio soturno e depois falou novamente: 

"Se eu me machuco, não busco ajuda aqui. Falo que foi em casa. Investigação de acidente, para mim, é 

uma canalhice. " 

Depois disso, todos ficaram sem palavras. O cotidiano do trabalho tem momentos sórdidos. Quem viven

ciou esse seu lado torpe, jamais esquece. 

1 Os trechos destacados a seguir referem-se a fala de um acidentado, atendido com uma contusão lombar. 
2 Trata-se de um flange cego. Esse dispositivo é colocado entre as ligações dos diferentes equipamentos como medi

da de segurança, garantido a sua não contaminação na hipótese de uma eventual passagem pelas válvulas fecha
das. 

3Fala de um caldeireiro, naquele ocasião, fiscal de serviços. 
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NARRATIVA 10 

"Quanto mais as coisas estão erradas, mais devemos nos comportar 

como se estivessem certas. " 

R. Stevenson 1 

Alguém faz uma manobra numa subestação de uma usina de força. Em conseqüência, 950 MW são reti

rados de um sistema elétrico, cuja função é interligar várias centrais de geração e distribuição de energia. 

Embora a perda tivesse sido de menos de 3% da capacidade do sistema (24.000 MW em condições nor
mais), a manobra provocou um blecaute, subtraindo 23% do consumo da região atendida. 

"Um funcionário com mais de 20 anos de experiência foi o responsável pela 'manobra indevida' que dei
xou milhões de consumidores e centenas de empresas às escuras na terça-feira, durante uma rotineira 

operação de manutenção. na subestação da[ .. }. 

Na avaliação preliminar dos técnicos da[ .. }, o erro foi causado não por desleixo, mas por ser uma ope
ração rotineira. ~ rotina deixa a pessoa autoconfiante, o que é muito perigoso, porque ela tem a tendên

cia a relaxar no seu trabalho~ observou o diretor de comercialização e produção da[ .. }. Ele compara 

com um motorista. 'Depois de alguns anos, ele faz tudo automaticamente e pensa que. porque sabe tudo, 

pode se dar ao luxo de relaxar e acaba sendo um potencial causador de acidentes~ explicou. 

Mesmo com a investigação em andamento, a [empresa .. .} já tomou algumas medidas corretivas. Entre 
elas estão a reprogramação da geração de energia. o aumento da geração de energia nos pontos consi

derados essenciais ao funcionamento do sistema e, no caso da usina que causou o problema, a utilização 
de equipamentos adicionais para evitar a repetição do acidente. Os equipamentos serão instalados ama
nhã."2 

1 STEVENSON, "O ladrão de cadáveres", 1887 [459]. Nessa obra clássica. Stevenson (1850-1894) narra um acon
tecimento envolvendo dois estudantes de medicina no século passado. Como monitores de anatomia, estavam en
carregados de providenciar as peças de estudo, comprando cadáveres sem questionar as procedências. A frase foi 
resposta de um deles diante do espanto do outro, quando esse trouxe o cadáver de um desafeto, conhecido por am
bos. e exigiu dinheiro. 

2 Reportagem de CHAVES FILHO 1996 [100], publicada em um jornal de circulação nacional. 
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NARRATIVA 11 

Quando convém às flores ••• 

A sede administrativa da empresa se estendia pelo quarteirão, demonstrando a sua pujança e prestígio. O 
pátio interno era cuidadosamente ajardinado, com tufos de flores se projetando harmoniosamente no gra

mado bem cuidado. O lado externo apresentava igual primor. A calçada era de ladrilho hidráulico ranhu
rado, indo de urna rua à outra. Em espaços regulares, estavam dispostas árvores já bem formadas, do gê

nero Tipouchina. Era meio do verão e todas estavam floridas. 

A sensação era agradável, graças a chuva da noite anterior, e um pouco antes do início do expediente 
administrativo, chegou um dos ônibus que conduziam as pessoas ao trabalho. Já havia vários outros no 

local, todos estacionados ao longo da calçada arborizada. Os recém-chegados dirigiam-se à portaria quan
do alguém escorregou na calçada. Era urna das enfermeiras do serviço médico da empresa. Constatou-se, 

logo após, urna torção e urna suspeita de trinca num dos ossos do seu pé direito. Com isso, ela foi afastada 
do trabalho. 

Foi feita urna imediata investigação do acidente. O serviço de segurança comprovou que a calçada estava 

coberta de flores derrubadas pela chuva anterior. Como ainda era cedo, a calçada também estava molha
da. Conclui-se que a enfermeira usava um calçado inadequado e, como recomendação, propunham a proi
bição de sapatos que não apresentassem solado "anti-derrapante" ou algum salto não convencional. 

Como de praxe, também reuniu-se a CIPA. 1 Os seus participantes concordaram com os "fatos" apresenta

dos pelo serviço de segurança, mas discordaram das conclusões e das recomendações. Para eles, a calçada 

deveria ter o seu revestimento modificado, como forma de prevenir futuros acidentes. 

O departamento de segurança argumentou que a proposição da CIPA era absurda. Seria "contraprodu
cente" promover a troca de revestimento do piso externo, cuja área poderia cobrir "quase dois quilômetros 

quadrados". Tal proposta seria por demais dispendiosa. 

A calçada não foi modificada. O senso estético continuou compondo a vida daquelas pessoas e as árvores 
continuaram indiferentemente a florir, como sempre fizeram a cada ano. 

1 CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, formada por trabalhadores eleitos e dirigida por um funcio
nário indicado pela direção da empresa. A sua constituição é legalmente obrigatória e renova-se a cada ano. 
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NARRATIVA 12 

''Aquela pressão silenciosa ... " 1 

Ele chegou trazido por um companheiro e explicou o seu caso. Ele só queria uma orientação, mas quando 
terminou, havia falado por quase uma hora. A ocorrência era inusitada e os seus motivos, para procurar 
aquela ajuda, eram estarrecedores. 

"Aqui tem um norma. A gente precisa relatar o acidente para os colegas e eu soube que o senhor esta 
fazendo uma pesquisa ... 

"Foi durante a partida", ele começou. Embora houvesse ainda alguns serviços em execução no reator 
principal, alguns outros setores já reiniciavam operação. O seu serviço, nessa fase, era ir conferindo e 
liberando os equipamentos. Para tanto, alguns instrumentos precisavam ser aferidos. Um medidor de va

zão, em particular, ainda que se encontrasse no nível do solo, tinha o seu bloqueio na tubulação, a três 
metros de altura. Contrariando as recomendações de procedimento, ele subiu nas linhas e fez o bloqueio. 
Quando descia, escorregou e caiu, a cerca de 1,5 m do solo. Bateu o braço e torceu um dedo. Não foi 
grave (nem chegou a ser afastado), mas, no mesmo instante, ele deduziu: "vai dar 'rolo' isso aí." 

"Eu estava descendo, pelas linhas mesmo, não foi pela escada de marinheiro. Foi pelos tubos mesmo, 

você dá uma de 'homem aranha' e ... 

Em princípio foi um ato inseguro. Alias, todo o operador faz muito disso, aquela visão de 'super-homem', 
que não vai acontecer comigo. " 

"Não. eu não achei que era 'super-homem'. É que, no dia, tinha tido vários problemas com montagem de 

andaime. Esta tendo uma parada ai no [setor ... .}. " 

''As alternativas? Escada não havia. Inclusive. tem outras coisas que, como está faltando na parada, eles 
pegaram tudo no nosso setor. Andaime? Para você ter uma idéia, já cheguei a pedir um andaime às sete 

e meia da manhã e me mandaram lá pelas onze e meia. E era um serviço de certa urgência, preparar um 

reator para a partida. Agora. no instrumento, se eu fosse esperar aquele andaime lá, o serviço não sai 

nunca. 

É aquela pressão silenciosa. O serviço tem que sair e ninguém quer saber como. Quando dá o acidente, 
aí sim. É isso que pressiona hoje. Inclusive tem colega que se arrisca muito mais. E vem aquela história: 

'- Ontem folano conseguiu liberar. ' Quer dizer: Se o cara liberou, por que você não libera? Com essa 

modernidade, você se expõe, se arrisca, tudo para não ficar por baixo, do tipo: '-Aquele cara tem baixa 

produção. Aquele cara tem baixo desempenho.' Quando você comete um pequeno erro, acontece esses 

acidentes. " 

"É um pouco assim. -a gente não admite - . existe, - vamos dizer- , uma lei silenciosa que o chefe quer o 

serviço. Agora. como você vai fazer... Você fica naquela: Pô, eu não vou apresentar o serviço na hora ... 
Acho que tem essa pressão da modernidade ... " 

1 Trechos do depoimento de uma vitima de AT, ouvida semanas após ser atendida pelo setor médico. 
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NARRATIVA 13 

"la cair no chão ... " 1 

Aqui ele era "ajudante de encanador". Tinha apenas 18 anos, mas já tinha sido ajudante de carpinteiro e 

ajudante de jardineiro. Há dois meses estava trabalhando, depois de ter ficado quase outros seis sem ser
viço algum. Sua mãe, caseira numa casa de campo, havia intercedido por esse emprego junto ao patrão, 

bem como por um quarto na casa de um amigo, para a sua pousada em cidade próxima. 

Serviço de ajudante, segundo ele, era "ajudar". Mas ele também limpava peça, usava retífica e lixadeira. 

Da retífica, já tinha aprendido a usar só pela esquerda, para evitar o pó. No primeiro dia colocaram o dis

co na lixadeira para ele. Ligaram, e o disco saiu pulando pelo chão. Ele já sabia, por experiência, que, 
antes de conectá-la na tomada, devia conferir se ela não estava ligada, com o botão travado. Já havia 

acontecido duas vezes no mesmo dia. 

O protetor doía-lhe a cabeça, ficava apertando os óculos. Também era obrigado a parar a todo instante, 
porque este ia se soltando. Mas a sua maior dificuldade mesmo era o tratamento: "as pessoas não pedem 

com jeito". Andava meio aborrecido. Naquele dia, estava na oficina. Não estava muito quente mas tinha 

muito barulho. O encanador tinha acabado de soldar uma curva numa pesada peça de tubo de pouco mais 

de um metro de comprimento. O ajudante coloca os pequenos "botoques" e vai segurando o nível en
quanto ele girava o tubo. O serviço estava pronto. Ele só acompanhava, segurando o nível. Foi quando 

então o encanador, mais uma vez, soltou a morsa que prendia o conjunto. Este, devido ao peso da curva 
recém soldada, começou a inclinar-se. Ele assustou-se e, rapidamente, segurou-o pela curva ainda quente. 

Queimou a palma e as pontas dos dedos da mão esquerda. 

"Eu tinha luva. mas achei que não ia ser preciso. Ela estava em cima da bancada. Eu tiro porque atra

palha para pegar coisas pequenas. 

Podia ter sido pior, podia ter caido no meu pé. amassado o bico da bota ... 

No meu segundo dia de trabalho uma peça rolou e prendeu a luva. Pegou a ponta do meu dedo. " 

Ele não sabia o que ia lhe acontecer daí para frente. Tinha trabalho acertado por ainda três meses. Do 

resto não sabia. 

"Salário? Eu não sei bem. Acho que é dezessete ou vinte e três. Eu não sei." 

1 Depoimento de um ajudante de encanador. atendido com queimadura nas mãos. 
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NARRATIVA 14 

"Não há boas ou más decisões, só há decisões tomadas a tempo." 1 

A aeronave era nova, com pouco mais de três anos de uso, e tinha sido recentemente revisada. Naquela 
manhã, enquanto o piloto recebia o comando, o seu colega, que deixava aquele turno, avisava: 

"Há uma pane no 'auto-thottle' [acelerador automático]." 2 

Daí para frente, um realidade nova começou a tomar forma. A falha no acelerador automático não impede 

o funcionamento do avião, pois a aceleração pode ser conduzida manualmente. Nesse caso, os alarmes 
esperados são avisos, ao invés de proibições. Assim, a configuração do real vai se dando não apenas na 

formulação de alternativas para ações, como a escolha da rota conforme a previsão do tempo, mas tam
bém na redefmição da forma como o mundo físico será coerentemente interpretado. Um sinal de alarme 
pode ser um simples ponto luminoso, um alerta ou um sinal de catástrofe, dependendo da significação que 
se possa lhe dar. 

Ainda com as rodas na pista, os pilotos ouviram o alarme por três vezes no espaço de 1 minuto, tempo 

necessário à decolagem. Identificando o alarme como decorrente da falha esperada na aceleração auto
mática, o corrida continuou. Com a aceleração manual, os manetes foram posicionadas na posição de 
aceleração máxima. Dois segundos após a decolagem, já no ar, o co-piloto informa ao piloto que o ma
nete havia travado (retomando a posição mínima). O piloto ordena o desligamento da aceleração automá
tica e o co-piloto confirma que está desligado. O mesmo diálogo repete-se 8 segundos após. Com a aero
nave perdendo velocidade e altura, a tripulação tenta a todo custo acelerar a turbina direita, empurrando o 
manete, que cede e emperra de forma intermitente. Num dado instante, tal força é aplicada que o cabo de 
comando do manete se rompe, mantendo a turbina direita na aceleração minima, enquanto a turbina es
querda fica a plena carga. Nove segundos depois a aeronave atinge o solo. 

Nesse meio tempo, na pista, um mecânico aeronáutico acompanhava aquela decolagem perplexo. Ele 
podia observar que as conchas que recobrem a parte posterior da turbina direita estavam abrindo e fe

chando. As conchas só se abrem no pouso, aumentando a frenagem e promovendo a reversão de sentido 
no fluxo de gases que sai da turbina. Logo, naquele instante a aceleração deveria ser mínima, para não 

danificar as conchas. 

* 
Nos acidentes aeronáuticos cabe uma investigação oficial. Após 14 meses, ficou estabelecido que os pi
lotos, embora bem treinados, nunca tinham recebido instrução específica para aquele tipo de situação, 
considerada impossível pelo fabricante da aeronave. A trava das conchas falhou, permitindo a abertura 
em pleno vôo. Os pilotos agiram acreditando que a falha era no acelerador automático. Todavia, o proce
dimento deles também foi alvo de censura, por terem desrespeitado uma regra geral: tomar qualquer ati
tude numa anormalidade em altitude abaixo de 400 pés. 

Entre a decolagem e a queda passaram-se 24 segundos, menos de 111 O do tempo necessário para essa 
leitura. 

1 I. EKELAND "A inalcançável certe?.a." O correio da Unesco, 4(24):20-22, 1996. 
2 A narrativa a seguir tem por base as reportagens e o laudo oficial do Ministério da Aeronáutica relativo a esse 

acidente aéreo, conf. BRASIL 1997 [67], [68] e SATO 1997 [429]. 
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"Uma dificuldade danada. .. " 1 

O serviço médico comunicava a ocorrência ao setor de segurança. Pelo telefone, falavam diretamente 

com ele, pois lá, era sempre ele que cuidava dessa rotina. Uma rotina presa ao formulário, aos códigos e 

ao correto preenchimento dos campos. Segundo ele, toda a vitima podia dar sua versão, mas "não pode 
fogir do enquadramento"2

. Testemunhas? "Só quando precisa." Olhar o local? "Em geral, a gente sabe 

onde foi." Datilografava e depois vinha a parte mais difícil: buscar as assinaturas. Primeiro assina a viti

ma, depois a segurança e, por fim, o chefe da vitima. Ninguém discute, ninguém se nega a assinar. Está 

tudo rigorosamente preenchido, em três vias, conforme o regulamento. Depois, é só cadastrar no compu

tador: pessoa, evento e recomendação. E é só. Cobrança? "A gente faz, oral mesmo." 

Mas, daquela vez, alguém não quis assinar. Pior ainda, o relatório tinha sido preenchido pela própria vi

tima, com entendimento do assunto, e ela agora queria mudá-lo, depois de pronto e datilografado nas três 
vias. Para agravar a situação, estava sendo discutido um ponto básico. A vítima, um técnico de segurança 

trabalhando no setor de meio-ambiente, já havia reconhecido o seu "erro". Remover uma sonda de amos

tragem da chaminé do fomo sem luva de amianto e com camisa de manga curta tinha sido urna "atitude 
imprópria". Ela mesma havia acordado que a queimadura no seu antebraço decorria dessa "causa básica". 

Agora, depois de relatar o seu acidente para um visitante, ela discordava completamente daquilo que ela 

mesma havia admitido. 

* 

O trabalho aqui no setor. inftlizmente, ainda é de 'apagar fogo'. Não é bem uma rotina. Não tem uma 

diretriz, o pessoal chama, às vezes mais de um. Também tem emergência. A gente decide, a equipe. Tem 

facilidade no setor para se discutir, ser ouvido. Vez ou outra eu fico bravo, mas não é como no turno . ... 
Dormir, eu até durmo bem, mas tenho problema de úlcera. Já operei uma, saí do turno por isso. 

O trabalho não é perigoso. Estávamos em expectativa muito grande para avaliar nossa emissão por fon
te. Até agora, só temos dados do ambiente. Na última parada providenciamos os pontos de tomada. E 

agora, antes que privatizassem a{ . .}, a gente conseguiu equipamentos e mão de obra deles, experiente, 
para fazer essa amostragem. Então, foi tudo meio 'a toque de caixa~ Meio corrido, porque a gente não 

sabe como ficaria depois. 

A gente. na euforia, improvisou um pouco, para aproveitar o equipamento deles. Éramos seis. Uma pes

soa da{ . .]. eu, uma pessoa do laboratório e também o estagiário, que muda a situação. Então, a gente 

avaliou o primeiro dia. 

[lá} Tem d~ficuldade, uma coisa improvisada. não é definitivo. Depois que a gente amostrou, terminamos 
e fomos tirar a sonda, muito quente, uma dificuldade danada. Tiramos a sonda e partimos para desmon

tar o equipamento. Ela fica atravessada, no meio da plataforma e, numa distração, toquei com o ante
braço esquerdo. 

1 Técnico de segurança, vítima de queimadura. Os trechos em destaque a seguir, no segundo bloco, fazem parte do 
seu depoimento, prestado após o registro da ocorrência, a pedido do seu chefe e antes da anuência deste naquele 
documento. 

2 Os destaques nesse parágrafo referem-se ao depoimento prestado pelo técnico de segurança, logo após a sua inves
tigação da ocorrência abaixo descrita. 
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Algumas coisas devem ser feitas a quente, como afrouxar o porta filtro. Eu tive um curso sobre amostra
gem de chaminé e já tinha acompanhado outras, lá na[ .... }. A única diferença é que variou o tamanho 
da sonda, a temperatura dos gases. No caso era 30(fC, lá na[ . .} era 9rfC. Eu não tinha uma responsa
bilidade específica. O [fulano], ficou mais no instrumento. Eu fiquei mais no deslocamento da sonda, 

instruindo os dois serventes aue estavam aiudando. 
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NARRATIVA 16 

"Não se deve ter pena dessas pessoas ... " 1 

Chama-se "palestra de integração". Todos aqueles que vão trabalhar nas áreas produtivas, devem compa
recer. No final, recebem um adesivo, a ser superposto no crachá, certificando o atendimento dessa exi
gência. O primeiro a falar foi um "segurança", mas daquele outro tipo, um vigilante, um guarda de porta
ria. Eles são escolhidos entre ex-militares ou ex-policiais e quando surpreendidos em conversa, falam 
sobre coisas aparentemente estranhas ou bizarras. Falam sobre tiros, calibres e armas com a mesma natu
ralidade com que a maioria das outras pessoas fala sobre lixadeiras, compressores e tubulação. Entre eles, 
poucos gostavam de falar em público. Por isso, ele era sempre escolhido para a "palestra". Escolhido para 
falar aos "outros" recém-chegados. 

Ele entrou depois, quando todos já estavam sentados. A sala era um pequeno auditório, cuja decoração 
ficava um pouco destoante do público, vestidos a maioria com roupas simples e alguns poucos com uni
formes de trabalho. Entre os olhares, não se percebia curiosidade ou admiração, mas sim uma certa ten
são. As conversas e os risos eram um tanto forçados. Todos estavam, de certa forma, tentando suavizar o 
constrangimento e a ansiedade. Ele caminhou até a frente e, após o silêncio, apresentou-se. Começou a 
falar, de pé, meio de lado, apoiando-se de vez em quando na arma presa ao coldre, quase ostensivamente. 

Ele falou por uma hora. Lembrou a "sorte" de cada um dos presentes, ao ser escolhido entre "milhares" de 
candidatos à uma vaga para trabalho. Fez questão de frisar que o seu papel, bem como de seus colegas, 
era fazer cumprir a risca as determinações da empresa, "preservar a integridade fzsica e moral" de todos e 
usar a força contra quem estivesse perturbando, ou não "quisesse colaborar". Todos deviam portar o cra
chá, pois "cabeça rachada não dá identificação." Ninguém podia portar arma branca. Quem tivesse medo 
de assaho devia "registrá-la na secretaria do serviço público". Quem surpreendesse o colega usando dro
gas, devia denunciá-lo, pois "não se deve ter pena dessas pessoas". O uso de bermuda era proibido. Isso 
era "coisa de quem gosta de usar tanga e ficar rebolando". Uso de bermuda só mesmo para as mulheres, 
porque "abrilhanta os olhos". 

Depois falou o outro "segurança", mas do outro tipo. Ele quis falar sobre a importância de se reconhecer 
os riscos, mas não disse como. Ele quis falar do perigo de vazamento de produto tóxico, mas não disse 

onde. Ele quis falar da obrigatoriedade do uso de equipamentos individuais de segurança, mas não disse 
como usar ou a quem recorrer quando não se dispunha. Ele quis alertar para os apitos de emergência, 
mandando observar a direção do vento como orientação de fuga, mas não disse como isso podia ser feito. 
Para ele, todos eram responsáveis, portanto, "não se deve cuidar só de si, mas também dos outros". Tal

vez, também por isso, ele tenha achado pouco necessário dizer àquelas pessoas simples, como um técnico 
de segurança, como ele, poderia ajudá-las. 

1 Trecho de uma palestra aos trabalhadores recém-admitidos pronunciada por um vigilante, referindo-se aos usuários 
de droga. 
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NARRATIVA 17 

"Nunca está afim de apreender o jeito certo ... " I 

A "parada geral", propriamente, ainda não havia começado, embora muitos dos seus preparativos estives

sem em andamento. O chefe da segurança achou que era um bom momento para se visitar as áreas de 

produção. Segundo a sua experiência, o que estava ainda por vir não guardava dimensões com o imaginá
vel. Rotinas e procedimentos, que vinham sendo analisados até então, mostravam muito mais as soluções 

possíveis e muito menos os problemas gerados pelo imprevisível das circunstâncias. 

Lá nas áreas, apesar das unidades continuarem em operação, já se podia notar aqui e ali alguns serviços 
pouco usuais, a cargo de gente estranha àquele lugar. Andaimes estavam sendo montados e uma ou outra 

bomba era removida. Foi quando um operador abordou o chefe da segurança. Ele queixava-se do com
portamento dos "contratados". Estes não estavam usando óculos, nem cinto de segurança, "vocês têm que 

fazer alguma coisa!". 

Alguém lhe deu uma resposta. O chefe da segurança virou-se e comentou: 

"Por mais que digamos o contrário, o problema de segurança continua sendo ainda um problema só da 

segurança. " 

* 

Ele era o técnico de segurança responsável pela investigação de A T. Tinha mais de vinte anos de experi
ência. Quando lhe perguntaram se ele poderia descrever a condição de um acidentado típico, respondeu: 

"[Se} acidenta sempre o cara que vive dando 'nó cego'. Ele é sempre indiforente. Nunca está a fim de 

aprender o jeito certo. 

Ele tem um jeito submisso. sem iniciativa. Não briga com o chefe e é bom de papo. Não se apresenta 

como voluntário e só atende ordem direta." I 

* 

"O empregado não diz tudo. O trabalhador está sempre protegendo o outro, pois não quer comprometer 

o companheiro. Essa é a principal dificuldade. " 2 

1 Depoimento de um técnico de segurança, referindo-se ao trabalhador acidentado típico. 
2 Depoimento de um engenheiro de segurança, destacado para investigar AT. 
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NARRATIVA 18 

"Ele não tem o direito de desvalorizar ... " 1 

Ele tinha trinta e um anos de idade. Era encanador há quatro anos e já tinha estado em duas paradas. Veio 
direto de urna obra, numa fábrica de papel, e, para ele, "risco existe em toda parte". Buscou a enfermaria 

porque tinha um corpo estranho na conjuntiva ocular. Retiraram. Também tinha queimadura de córnea. 

Ele mesmo na sabia como tinha acontecido. Fez diversos serviços ao longo do dia, tanto na área como na 

oficina. De manhã, tinha trabalhado num flange para testar urna linha. Usava lixadeira para fazer bisei. 
Para ele, o lugar não era ruim: "era apertado". Estava subestimando. Do chão, onde ele se postou deitado, 

ao ponto de trabalho havia pouco mais de trinta centímetros: 

"Eu estava de óculos mas com o protetor ifacial} não dava para entrar ... " 

Perigoso? Não. Eu estava usando disco de desbaste, não é tão perigoso como o disco de corte. Estava só 
bise/ando. " 

"O protetor não atrapalha. o problema é que ele embaça muito. Por causa da respiração. Os óculos em

baçam menos. " 

Ele já tinha feito isso antes, nas mesmas condições, e trabalhou o resto do dia com o soldador. Segurando, 
nivelando, ajeitando o prumo: 

"Ele ponteia de um lado, a solda puxa. Tem que estar sempre acertando, para pontear o outro. Tem que 

segurar a peça, ficar vendo a peça para acertar. " 

Quando chegou o técnico de segurança, vieram as perguntas de praxe: identificação, local, ocorrência. 
Mas quando ele começou a explicar, foi imediatamente interrompido por perguntas: Ajudante? Estava 

usando óculos? Quem estava por perto ficou visivelmente constrangido, enquanto ele, indignado. Diante 
do preconceito manifesto, nem a condição de "rotina" é capaz de atenuar a sensação de asco e a repug

nância entre aqueles despertos pelo sofrimento, seja o próprio, seja o alheio. 

"Segurança? As vezes eles se preocupam com uma coisa demais, outras de menos. Por exemplo , numa 
época de chuva dessas, um andaime molhado é perigoso. As vezes a gente está numa área limpa. sem 

óculos, e ele cobra. Mas às vezes a gente está ai em cima de um andaime, em condições piores, e ele ig

nora. 

Como o senhor viu, ele chega e vai falando que a gente é ajudante. Eu não desvalorizo a profissão dele, 

ele não tem o direito de desvalorizar a minha. 

1 Fala a seguir é de um encanador, atendido com corpo estranho na conjuntiva e queimadura de córnea. 
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NARRATIVA 19 

''Me chamam de marretinha de ouro." 1 

Ele estava morando em "república". Era um quarto dividido com mais três primos. Todos tinham vindo 

de Barras - PI. Ele tinha começado como ajudante de manutenção na Bahia e há três anos havia sido cre

denciado como caldeireiro. Agora, aos 26 anos, estava empregado nessa função na firma empreiteira. 

Como caldeireiro, tinha várias incumbências como abrir e fechar permutador, fazer serviços de reparo em 

vazamentos, usar lixadeira e "bater chave e marreta". Gostava do seu serviço. Sua maior dificuldade era 

falta de andaime e o maior sacrifício era ficar sem fazer nada, ou trabalhar em lugar apertado. 

No dia do acidente ele fazia parte de um grupo formado por mais um caldeireiro e um ajudante. Estavam 

montando uma válvula que havia acabado de ser içada pelo guincho até a plataforma. Uma talha, aciona

da por corrente, tinha sido montada para posicionar a válvula no lugar, sob a supervisão de um instru

mentista da empresa. Ele estava em cima com o ajudante ao lado da talha. O outro caldeireiro estava no 

andar abaixo, posicionando a válvula, enquanto que o instrumentista estava no andaime, entre os dois. 

"Levantamos a válvula. Já estava quase na posição. Fui ajudar o ajudante que operava a talha porque a 

válvula estava querendo girar. Peguei na corrente grossa com a mão esquerda e comecei a forçar para 

girar. Enquanto isso, puxava a talha [pela corrente fina] com a mão direita. 

De repente, a válvula começou a descer. Eu dei um soco na corrente fina para travar e então ela esca

pou. A válvula continuou descendo. Ia cair. Eu gritei para saírem de baixo. Tinha medo que a válvula 

caísse em alguém. Eu não sabia se o [caldeireiro .. .} tinha se afastado e tinha uma BV2 aberta. Foi então 

que a minha mão [esquerda} entrou dentro da talha. 

Eu não me lembro de ter ouvido estalo. As talhas costumam falhar mas eu não sabia que isso podia 

acontecer. Um caldeireiro me disse que uma outra talha tinha falhado e ele teve que dar umas pancadas 

nela. Eu tinha ido dormir cedo no dia anterior e não me lembro da última folga. Estou trabalhando di

reto a uns três meses. Gosto de trabalhar. Me chamam de marretinha de ouro. " 

* 

"Estávamos colocando uma válvula de dezoito polegadas. Eu já tinha colocado outras 67 válvulas. Na

quela hora, se ela baixasse, podia ter ido direto, tanto para frente como para trás. Não precisava segurar 

para travar ... Nós tínhamos avisado o pessoal na BV " 3 

* 

"O acidente foi devido ao tipo de luva. Se fosse de raspa [mais grossa e mais barata] teria tido mais fol

ga e ele não perderia o dedo. A talha? Já verifiquei todas. Todas têm trava. Não usamos talha sem trava. 

Trabalhador sempre confia demais, pensa em outra coisa. Está lá e fica pensando na mulher com quem 

vai sair à noite." 4 

1 Trechos destacados no primeiro bloco referem-se ao depoimento de uma vítima atendida com esmagamento de 
dois dedos na mão esquerda. 

2 "BV'' é ''boca de visita" ou uma abertura flangeada em vasos e tanques, cujo diâmetro permite a passagem do cor
po para o seu interior. 

3 Trecho do depoimento do instrumentista. 
4 Trechos do depoimento do engenheiro responsável na empreiteira. 
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NARRATIVA 20 

"Não dava mais para evitar ... " 1 

A linha ainda tinha muita passagem de vapor e ele pediu para providenciar um bloqueio, ou coisa seme

lhante. Daquele jeito ele não podia trabalhar. O encarregado concordou e, como ele era o único encanador 

naquele serviço, deu-lhe outra ordem. Enquanto se aguardava a liberação, que ele fosse preparar outro 

tubo para montar mais adiante. 

Não era serviço de "parada", mas também não era de oficina. Era só uma equipe dando apoio para algu

mas modificações, em área adjacente aos serviços de "parada" em curso. O tubo era meio pesado. Tinha 

seis polegadas e devia comportar uma curva de oito polegadas. Trabalhava ele e um ajudante. O encarre

gado e o fiscal não estavam muito distantes. O tubo estava no cavalete e ele estava alinhando a curva. 

Subitamente, o tubo girou: 

"Eu senti que estava rolando. mas não dava mais para evitar, pulei para trás. Na hora que eu pulei para 

trás, tinha outro tubo numa altura. Eu bati e cai sentado. O tubo veio e caiu por cima. " 

O encarregado e o fiscal acorreram. Mandaram-no para a enfermaria. Mais tarde, alguém perguntou por 

que o cavalete não tinha uma trava, que permitisse o giro do tubo mas não a sua queda. Depois de um 

algum silêncio alguém comentou que o cavalete "preguiça" que se recebia na área era aquele mesmo. 

* 

O turno do dia tinha terminado, mas havia ainda muita gente trabalhando, cumprindo a hora extra que ia 

até às 20:30 horas. Chamaram a segurança no barracão da enfermaria. Queriam alguém para registrar um 

acidente na oficina. Lá, o escuro da noite contrastava com o espaço bem iluminado, destacando quatro ou 

cinco pessoas em roda, comentando. Via-se rostos cansados e empoeirados, alguns também ansiosos e 

um ou outro consternado. O técnico de segurança perguntou o que havia acontecido e a vítima começou a 

se explicar. 

"Estava ajustando uma chapa", começou ele, ''pisei na esmerilhadeira e ela rodopiou. Me assustei e bati 

com o pé no pórtico. A marca está aí no chão" _2 

De fato, havia uma trilha circular, desenhada na poeira pesada sobre o chão. Além dessa indicação, havia 

também muitas mangueiras, todas dirigidas para uma parede oposta, onde um conjunto de válvulas distri

buía ar comprimido para essas máquinas manuais. O pórtico, ao lado, era construído com tubos soldados. 

Como o rodízio tinha uma base para quatro parafusos, havia uma chapa quadrada, soldada em posição 

1 Trechos destacados nesse primeiro bloco referem-se ao depoimento de uma vítima atendida com corte e contusão 
na perna. 

2 Os trechos destacados nesse segundo bloco referem-se ao depoimento de um caldeireiro, atendido com uma contu
são no tornozelo direito. 
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ortogonal aos tubos, formando uma superfície plana para recebê-lo e resultando em quatro arestas de 

cantos vivos. 

O técnico de segurança apanhou a esmerilhadeira do chão e examinou. Era um modelo antigo, pesado, 

acionada por uma válvula "borboleta". Não era difícil de se imaginar que ela poderia ter sido acionada 

com um simples toque. Ele então perguntou porque ela estava no chão. Não havia nenhuma bancada a 

vista e o caldeireiro respondeu da forma que podia ser respondida: 

"Eu estava trabalhando com ela." 

Para o encarregado responsável, embora não estivesse no local, o caldeireiro estava "brincando com o 

pé". As testemunhas desmentiram. 

Quem olhasse em derredor veria no chão várias máquinas pneumáticas. Uma, em particular, poderia cha

mar a atenção. Era também uma esmerilhadeira, cujo acionamento, ao invés de uma borboleta transversal, 

consistia num anel largo e áspero, axial à máquina e resistente ao toque. 

BtSUOTEC.A. f ClR 
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NARRATIVA 21 

"Se me encontro em perigo 

ao diabo e a Deus bendigo. 

Na luta de mim comigo 

B- 31 

quem me vence é meu amigo." 

"Heróico". V. Motta 1 

Ele sempre se destacou como um desportista ousado, com projeção internacional. Quando morreu, em 

pleno ato heróico, houve uma consternação vultosa, sem paralelo na história. Quem tentasse explicar, não 

compreendia, porque para as coisas do coração faltam quase sempre as palavras certas. Como corredor, 

ganhando e perdendo nos autódromos estrangeiros, empunhando gloriosamente a bandeira de seu país, ele 

aproximava-se simultaneamente dos grandes mitos esquecidos: o herói e o gladiador. Como o primeiro, 

ele havia escolhido um destino. Como o segundo, ele assumia o risco, negando a necessidade, afirmando 

a liberdade humana para por em dúvida a existência deste ou de qualquer outro destino. 2 

Foi aberto um inquérito. Três anos depois um juiz ouvia ainda peritos e acusados. Como vestígios, havia 

uma coluna de direção partida e fotos de uma pista com asfalto ondulado. Como hipóteses, uns afirma

vam que: 3 

''As irregularidades naturais do asfalto teriam causado a perda da direção." 

Outros propunham que: 

''A coluna da direção se rompeu ao tocar uma ondulação do piso." 

Sabia-se que a coluna tinha sido modificada a pedido do corredor, para a sua melhor acomodação. Para o 
projetista tudo havia sido: 

"Fruto de uma fatalidade." 

Meses após, o juiz deferiu a sentença, inocentando todos os acusados, inclusive o projetista, responsável 

pela modificação pedida.4 

* 

Ele morreu no meio do espetáculo. Dali foi removido com presteza. Na hora, ninguém questionou. Nin

guém parou para prolongar a emoção. Alguns, porque sabiam que depois desta sempre sucede uma outra. 

Outros, porque sabiam que não poderiam prosseguir se o fiZessem. O circo continua sempre, apesar de 

todos os que ficam. 

I MOTTA 1997 [340) p.83. 
2 A presente narrativa refere-se ao acidente automobilístico do corredor A Senna. A metáfora do herói e gladiador 

foi feita por RIBEIRO 1994 [ 414] em artigo por ocasião deste acidente. 
3 Conf. notícia "Duas versões tentam explicar a morte de Senna", publicada no "O Estado de São Paulo", São Paulo, 

17;{)4-97, p.E6. 
4 Conf. notícia ''Justiça inocenta acusados pela morte de Senna", publicada no "O Estado de São Paulo", São Paulo, 

17112--97, p.E8. 
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NARRATIVA 22 

Encarregado 1 

Eu não vejo dificuldade nenhuma ... 1 

- Quais são as dificuldades que o sr. vê lá no reator? 
-Para mim eu não vejo dificuldade nenhuma. Já estou acostumado nesse trabalho. 

- O sr. não acha que podia ser feito de um jeito melhor? 
-Não. 

- O sr. acha normal as tábuas de andaime daquele jeito? Aqueles montes de areia espalhados, aqueles 

buracos no meio das passagens? 
-Aquilo é normal. Acho que não tem como fazer melhor. 

- O sr. já acompanhou outras paradas? 
- Já. Paradas foram muitas. 

- O sr. acha a iluminação boa? 
-É boa. 

- Não tem perigo de ninguém bater um no outro, esbarrar um no outro? 
-Não. 

-Desmontar um andaime e bater um no outro? 
- Isso aí, sei lá. .. De repente a gente corre esse risco ... 

- Não tem perigo de cair nada de cima, de um andar para outro? 
- Perigo tem. Naquelas frestas, porém aquilo ali fica dificil... 

-Dá para as pessoas trabalharem bem quando as coisas estão ameaçando cair assim? 
- ... Dá. 

-As pessoas sabem que as coisas caem lá de cima? 
-Sabem. 

-Como é que elas trabalham, sabendo que pode cair alguma coisa? 
- Trabalham com receio. 

- O sr. acha que as pessoas que trabalham com receio tem condições de trabalhar bem? 
- Acho que não. Trabalhando sempre com medo ... 

- E quando a gente trabalha com medo dá para fazer as coisas bem feitas, com qualidade? 
- Não, acho que não... Não sei. 

1 Depoimento de um encarregado de empreiteira, após um acidente com um ajudante da sua equipe. 
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Encarregado 2 

"Eu acho que podia ser diferente. "1 

"Olha esses cabos e mangueiras na BV (boca de visita/. Eu acho que podia ser diferente. Se uma válvula 

do costado fosse removida, todos os cabos e mangueiras poderiam passar pelo jlange. 

No início eu arrumava os cabos e mangueiras todas as manhãs, porque o pessoal da noite deixava de 

qualquer jeito. Como às vezes já dava 10:00 horas e eu ainda estava arrumando, começaram a reclamar 

do atraso. Daí para frente tive que deixar desse jeito mesmo. " 

* 

Encarregado 3 

"Nunca vi situação tão ruim .. " 3 

"Eu arrumei as mangueiras no primeiro dia. Também avisei das máquinas de solda. Elas não podem 

ficar na plataforma, atrapalha. Tem que ficar em balanço, com aterramento próprio, e não desse jeito, na 

plataforma, debaixo de chuva. 

Eu hoje estou aposentado, mas ainda pego uma ou outra parada para 'livrar algum'. Em toda a minha 

vida eu já devo ter feito umas setenta paradas, mas nunca vi situação tão ruim de andaime e de ilumina

ção como essa. " 

* 

1 Encarregado, responsável por uma frente de trabalho, contratado por uma empreiteira prestadora de serviço. 
2 "BV" é "boca de visita" ou uma abertura flangeada em vasos e tanques, cujo diâmetro permite a passagem do cor

po para o seu interior. 
3 Encarregado, responsável por uma frente de trabalho, contratado por uma empreiteira prestadora de serviço. 
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Encarregado 4 

"Quem reclama está induzido ... " 1 

''Acidentes? Nós temos problema de segurança porque os técnicos das empreiteiras não são capacitados 

e a política de segurança deles não confere com a prática. Da nossa parte tem falha dos fiscais. Eles 

sabem sobre os prazos mas não querem saber dos acidentes. 

Trabalhador não está preocupado com comida. Quem reclama está 'induzido'. Isso não é prejuízo. A 
[empresa .. . .] faz uma parada como essa em 80 dias, o mesmo que nós fazemos em 30. Isso é que dá pre

juízo. " 2 

"Desse jeito querem por espirito de 'parada' na empreiteira. Quando é 10:00 horas vem querer parar! 

Parar para arrumar no pico do ritmo de trabalho. Se parar as 15:00 horas só vão voltar a trabalhar no 

próximo turno. 

Tem que organizar a frente. Não pode deixar as coisas acontecerem. Não dá para uma turma arrumar 

para a outra. Tem que fazer durante o trabalho. 

Alguém acha isso ilógico? Dificuldade é operacionalizar as coisas. " 3 

1 Encarregado dos serviços empregado da empresa contratante. 
2 Trechos de depoimento de um encarregado de serviços, empregado da empresa contratante. 
3 Fala do mesmo encarregado de parada durante uma reunião quando se discutia o atravancamento generalizado nas 

frentes de trabalho. 
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