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Resumo: O presente texto discute como a individualização da saúde e segurança do 
trabalho constitui um aspecto da hegemonia burguesa no Brasil, com base em pesquisa 
cujo objeto foi o padrão de atuação dos serviços especializados em engenharia de 
segurança e medicina do trabalho (SESMT) das empresas. O objetivo específico da 
pesquisa foi contribuir para identificar o padrão de atuação dos SESMT, estando 
alicerçada numa amostra de 85 análises de acidentes efetuadas por esses serviços e 
coletadas por fiscais do trabalho, além de atuações de SESMT descritas por outros 
autores, conforme será apresentado no decorrer deste trabalho. A adesão dos SESMT à 
lógica da imputação da culpa à vítima dos acidentes de trabalho é normalmente produto 
associado da sua subordinação às empresas – fator mais óbvio do fenômeno - e 
manifestação localizada de consenso produzido pelo tipo de hegemonia vigente no país. 
Constitui senso comum na nossa sociedade vincular saúde e segurança do trabalho a 
aspectos individuais de proteção, por conseguinte, individualizar a segurança e transferir 
ao trabalhador a responsabilidade pela preservação da própria integridade física. Essa 
perspectiva atenta contra a redação dos dispositivos legais que versam sobre o tema, 
mas é predominante na sociedade, apesar de nos últimos anos terem ocorrido mudanças, 
especialmente a partir de algumas instituições estatais, ampliando o escopo das 
investigações dos acidentes. Contudo, uma das conclusões engendradas pelos resultados 
obtidos na pesquisa é que no âmbito dos SESMT das empresas é difícil vislumbrar 
transformações significativas, inclusive por conta do papel que cumprem na reprodução 
do consenso sobre os acidentes, a menos que as responsabilizações das empresas e dos 
profissionais relativamente às posturas adotadas face aos infortúnios sejam mais 
freqüentes. 
Palavras chaves: hegemonia; saúde do trabalho; SESMT, acidentes de trabalho.  
 
1. INTRODUÇÃO 

A relação entre trabalho e saúde só pode ser analisada no cenário na qual se insere, 
já que ela existe em um determinado modo de produção da riqueza social. No mundo 
atual, e especificamente no Brasil, a produção é majoritariamente oriunda do 
assalariamento sob a égide do capital, que tem como uma das características essenciais a 
subsunção do processo de trabalho ao processo de valorização. Para a saúde dos 
produtores diretos, isso implica a subordinação da sua integridade física aos ditames da 
reprodução da referida relação social. 

Por sua natureza, o capital não respeita e testa os limites que se colocam no seu 
curso, inclusive físicos – sejam do homem ou da natureza -, e a história recheada de 
exemplos em todo mundo2. Por isso, existe uma tensão permanente, quando não 

                                                 
1 Doutor em Ciências Sociais (UFBA), pós-doutorando em Economia (UNICAMP), Pesquisador de 
Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT) da UNICAMP, auditor fiscal do Ministério 
do Trabalho, integrante do grupo de pesquisa “Indicadores de Regulação do Emprego”, sendo o presente 
texto desenvolvido no curso das atividades do grupo 
(http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br). 
2 No plano teórico, trata-se de um fato amplamente aceito, desde os primórdios das ciências sociais (de 
Marx (2002) a Weber (2003), passando pela teoria econômica ortodoxa, apesar das diferentes 
perspectivas, inclusive epistemológicas), que o capital objetiva o lucro, e de modo compulsivo, tendendo 
a buscar subverter ou atropelar os obstáculos que se apresentam à sua livre reprodução. 
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contradição, entre saúde e trabalho no nosso modo de produção3. Qualquer proposta de 
política de saúde do trabalho, em qualquer nível, seja diretamente proveniente do Estado 
ou através de serviços próprios das empresas, precisa levar isso em consideração na sua 
elaboração e implementação, sob pena de reduzida efetividade ou mesmo inocuidade. 

Na nossa sociedade, a subsunção do trabalho no nível da empresa é associada a (e 
um aspecto de) uma hegemonia, “a capacidade diretiva de uma classe social sobre o 
conjunto da sociedade” (VIANNA, 1999, p.49)4. A hegemonia implica a conjugação de 
coerção e consenso da classe dominante sobre as demais, de modo a engendrar a 
aquiescência das últimas. A construção do consenso demanda uma liderança moral e 
intelectual de uma classe sobre o restante da sociedade, a partir da disseminação e 
naturalização da sua visão de mundo. Esta liderança mais geral das idéias dominantes 
viabiliza a aceitação do monopólio dos meios de produção pelos produtores diretos sem 
disputas frontais cotidianas - os trabalhadores necessariamente consentem, em algum 
grau, à propriedade, e por isso a hegemonia nasce na fábrica, como indicava Gramsci 
(2000) -, permitindo que a ordem transcorra dentro de uma espécie de normalidade. 

Mas a hegemonia não se resume aos aspectos essenciais da dominação, se 
espraiando por diversos campos acessórios de enfrentamento. Ou seja, o cerne da 
hegemonia burguesa é impor e legitimar o capital, mas todos os aspectos circundantes, 
como a relação entre saúde e trabalho, também serão elementos de disputa. Nesses 
campos, diversas conformações são possíveis, especialmente variantes a depender da 
força contestatória da classe trabalhadora. Assim, a hegemonia burguesa pode se 
instituir e ser reproduzida de vários modos, inclusive atendendo demandas subsidiárias 
dos trabalhadores. 

O consenso pode ser obtido através de diferentes instrumentos, em geral 
complementares, que podem partir tanto do Estado quanto da sociedade civil. No caso 
aqui estudado, o interesse reside em um mecanismo de disseminação de concepções de 
mundo dos dominantes sobre os dominados, especificamente através de um elemento do 
senso comum constituinte da hegemonia burguesa vigente.  

                                                 
3 Em algumas circunstâncias acumulação e saúde do trabalho podem caminhar juntas, como no caso em 
que a imposição de premissas de higiene do trabalho colaborou para o processo de concentração do 
capital na Inglaterra do século XIX, apesar das resistências individuais das empresas (MARX, 2002). A 
história demonstra, contudo, que tal situação é incidental, uma correlação, em regra havendo tensão ou 
contradição entre reprodução do capital e saúde do trabalho, pois o corpo humano, por natureza (física), 
coloca um limite à extração do trabalho, enquanto o capital, por natureza (social), questiona qualquer 
limite à sua livre reprodução. Iniciativas no âmbito individual da firma também podem abundar, 
especialmente para instrumentalizar a preservação da saúde à manutenção da produtividade. Contudo, 
elas têm pouca repercussão global, já que é normalmente mais vantajoso ao capitalista não se preocupar 
com o adoecimento do trabalho e recorrer ao exército industrial de reserva, por exemplo. O capital 
individual, dada a concorrência e compulsividade, historicamente demonstra incapacidade de lidar com 
questões que transcendam seus interesses individuais diretos, de modo que seu livre curso caminha para o 
esgotamento do recurso ao invés da adoção de ações preventivas (se apenas ele cuidar da saúde do 
trabalhador, por exemplo, o que implica gasto, sairá perdendo na concorrência; portanto, todos tendem a 
evitar tal postura).  O esgotamento de recursos naturais não é acaso, como não seria a escassez de força de 
trabalho se não houver regulação do mercado de trabalho, cenário que não tardaria a se instalar – 
novamente desde Marx (2002), que indica a diminuição da estatura dos trabalhadores nos primórdios do 
capitalismo, até os cortadores de cana no Brasil do século XXI, demonstrada por Silva (2006). 
4 Neste texto são empregadas algumas categorias inspiradas em formulações gramscianas, 
especificamente o conceito de hegemonia e as noções a ele associadas. Apesar da inspiração, o texto não 
objetiva qualquer filiação, nem pretende ser a versão fiel da forma como Gramsci formulou seus 
conceitos (se é que isso seja viável). Não há espaço para o debate detido das categorias, mas penso que a 
forma como as uso traz subjacente meu entendimento e ajuda a apreender e explicar o fenômeno 
debatido. Vale ressaltar que a própria forma como foram desenvolvidos e sistematizados os estudos do 
autor é complexa e controversa. A interpretação do conceito de hegemonia em Gramsci, por exemplo, é 
tarefa árida, seja pela complexidade, pela forma como aparece nos seus textos, pelas condições em que foi 
constituído, viabilizando amplo espectro de interpretações.  
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As disputas no interior de uma hegemonia abrangem diversos temas e vários 
níveis. No que concerne à saúde do trabalho (este o presente objeto de análise), a 
redação das normas que objetivam proteger a saúde dos trabalhadores no Brasil imputa 
às empresas a responsabilidade pelo seu cumprimento (tanto na legislação trabalhista 
(CLT), na legislação previdenciária, quanto nas Normas Regulamentadoras (NR) que 
complementam a CLT) e, por conseguinte, pela integridade física dos trabalhadores, o 
que indicaria que a hegemonia burguesa no país estaria acompanhada de um padrão 
civilizatório mínimo (a vida), cuja responsabilidade seria assumida pelo capital. Essa 
responsabilização seria, em alguma medida, até previsível, já que as empresas 
monopolizam os meios de produção e subsumem o trabalho, controlando o processo de 
produção da riqueza social, conseqüentemente, controlam e gerem os riscos à saúde dos 
produtores. Contudo, o capital conseguiu tornar senso comum (da empresa, às ruas e ao 
Estado) na sociedade brasileira exatamente o contrário, remetendo à proteção individual 
a segurança do trabalho e a prevenção dos acidentes, e esterilizando, em grande medida, 
um conjunto de normas que poderia ter uso progressista. 

Individualizar a saúde do trabalho é uma estratégia para tirar do capital a 
responsabilidade pela integridade física dos trabalhadores e a estes imputá-la, e 
historicamente tem obtido sucesso no Brasil, idéia que é muitas vezes incorporada, 
inclusive, pelos próprios trabalhadores. 

O argumento defendido pelo presente trabalho, com base em pesquisa em dezenas 
de empresas de diferentes setores, somada a evidências trazidas por outras investigações 
já presentes na literatura e até publicações oficiais, é que os SESMT (Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), serviços que 
integram as firmas, em regra, aparecem como uma peça no funcionamento desse 
processo de propagação da responsabilização dos trabalhadores por sua própria 
integridade. Desse modo, penso que eles contribuem para legitimar e manter o padrão 
de uso da força de trabalho vigente no país, deixando intactos os fatores causais que 
provocam os acidentes. 

Acontece que os SESMT parecem ser, em geral, eles mesmos contaminados pelo 
senso comum e, quando não, são pressionados pelas empresas para culpar as próprias 
vítimas pelos acidentes de trabalho. A pesquisa aqui apresentada é um indicador de que 
política pública de saúde do trabalho não pode depender de serviços embutidos à 
relação social denominada capital. Tal argumento não implica qualquer modalidade de 
maniqueísmo, mas apenas corrobora a natureza historicamente determinada de uma 
relação social, partindo de evidências empíricas e análise da forma de ação e inserção 
do SESMT na empresas, conforme se verá ao longo deste texto. 
 
2. OS SESMT FRENTE AOS ACIDENTES DE TRABALHO 

No Brasil, todas as empresas, a partir de um determinado número de empregados, 
cotejado com o grau de risco de atividade empreendida, são obrigadas a manter um 
(SESMT)5, composto por profissionais especializados (médicos e enfermeiros e 
auxiliares de enfermagem do trabalho, engenheiros e técnicos de segurança) na 
condição de empregados6. 

Segundo a NR 4 (item 4.1), a finalidade do SESMT é “promover a saúde e 
proteger a integridade física do trabalhador no local de trabalho”. Em consonância com 
esse objetivo mais geral, o SESMT tem por obrigação, dentre outros, analisar e registrar 
todos os acidentes de trabalho ocorridos na empresa (item 4.12[h]) e aplicar seus 

                                                 
5 Conforme quadros I e II da Norma Regulamentadora 4 (art. 162 da CLT, c/c item 4.1 da NR-4, com 
redação da Portaria nº 33/1983). 
6 Salvo nos caso de SESMT comum, organizado pelo sindicato patronal ou empresas em conjunto. 
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conhecimentos para reduzir, até eliminar, os riscos presentes no ambiente de trabalho 
(item 4.12[a]). 

O presente texto discute a atuação dos SESMT na análise de acidentes de trabalho 
ocorridos em empresas instaladas no Brasil, sendo produto de uma investigação 
realizada em campo e através de fontes secundárias. A pesquisa partiu de uma amostra 
de 85 (oitenta e cinco) acidentes ocorridos em 42 (quarenta e duas) empresas espalhadas 
por duas unidades da federação. Do total de acidentes, para 40 (quarenta) eu obtive as 
informações necessárias à presente pesquisa por ter realizado diretamente uma 
investigação sobre os mesmos, sendo os demais disponibilizados por outros auditores 
fiscais do trabalho7. Solicitei aos auditores com os quais eu tenho contato, e que eu tinha 
conhecimento que analisavam acidentes, análises que tivessem sido realizadas por 
SESMT em empresas por eles auditadas. Os acidentes são repassados para investigação 
pelos auditores fiscais por meio de processos distribuídos pelas chefias, não sendo de 
escolha discricionária do auditor. A coleta dos acidentes aqui abordados, destarte, não 
contemplou qualquer espécie de viés arbitrário que pudesse direcionar os resultados. 
Foram sistematizados os relatórios de investigação, sendo constituído um banco de 
dados (no programa SPPS) com 16 variáveis concernentes aos infortúnios, cujas 
informações principais serão analisadas ao longo do texto. 

Os dados permitem realizar ilações concernentes ao conteúdo dos acidentes, já que 
colhidos sem vícios, em diferentes estados e regiões, tamanhos de empresa e setores 
econômicos distintos. Por outro lado, não é possível realizar inferências (nem era 
interesse deste trabalho) sobre incidências gerais dos eventos, a exemplo de local, setor, 
porte das empresas onde ocorrem os infortúnios, já que se trata apenas uma amostra de 
acidentes investigados pela fiscalização sem qualquer representatividade estatística 
relativamente ao universo. Ou seja, a amostra ajuda a discutir como ocorrem e são 
analisados os acidentes, pois aleatória e variada, mas não permite imputar freqüências. 

Os acidentes abordados ocorreram entre 2001 e 2011, em diversas cidades de 
pequeno, médio e grande porte dos estados de São Paulo e Bahia. Foram contempladas 
pequenas, médias e grandes empresas, inclusive multinacionais de capital nacional ou 
estrangeiro. A pesquisa abrangeu os seguintes setores econômicos: fabricação de 
calçados; construção civil; químico; metalúrgico; automotivo; rural; plástico; 
siderúrgico; mineração; fabricação de móveis; fabricação de máquinas; distribuição de 
energia; produção florestal. 

A despeito dos diferentes anos, cidades, portes de empresa e setores econômicos, 
os resultados obtidos indicam que as investigações dos SESMT quase sempre culpam o 
trabalhador pelos acidentes de trabalho. Dos 75 acidentes para os quais houve relatório 
de investigação apresentado pela empresa, 70 (93,3%) concluem que os as próprias 
vítimas foram responsáveis pelas causas dos acidentes. Três análises concluem ter sido 
o evento uma fatalidade imponderável, uma não chega a qualquer conclusão e uma 
atribui o acidente a defeito na proteção da máquina. 

                                                 
7 Aos quais eu agradeço nominalmente pela contribuição: Carla Gabriele, Anastácio Gonçalves, Márcia 
Carolina, Fabiane Araújo e Kleber Pereira, que permitiram que eu utilizasse o material oriundo de 
análises de acidentes por eles efetuadas. Destarte, a coleta das informações sobre a atuação dos SESMT 
derivou diretamente da minha condição de auditor fiscal do trabalho. Sobre as informações utilizadas, 
vale indicar que um dos princípios constitucionais que regem a administração pública prevê a publicidade 
de suas ações (artigo 37 da CF). Ademais, a divulgação de informações é preceito geral e diretriz da nova 
lei de informações da administração pública. De todo modo, o sigilo de informações é disciplinado 
subsidiariamente pelo próprio Ministério através da nota técnica 110 de 2010, documento que apresenta a 
interpretação da direção da instituição sobre determinado tema (DMSC/SIT: “a publicidade apenas não 
deve atingir as situações nas quais o sigilo seja ou permaneça imprescindível a segurança da sociedade e 
do Estado”), que deixa explícito que a publicidade das informações deve ser respeitada. Para completar, 
só utilizo informações agregadas ou sem revelar nomes dos empregadores.  
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Os relatórios que especificam essa causalidade atribuem expressamente a falhas 
dos trabalhadores ao descumprimento dos supostos procedimentos determinados (64 
casos) e/ou desatenção/negligência dos trabalhadores na execução das tarefas (13 
casos), dos quais transcrevo alguns exemplos: 

 
o colaborador de forma negligente e assumindo uma posição insegura 
realizou a operação contra o procedimento.  
inobservância quanto aos procedimentos, diretrizes e instruções de trabalho 
promovidas, por parte dos operários envolvidos. 
o acidente ocorreu devido à operadora ter tido falta de atenção. 
a vítima agiu de forma negligente ao segurar a peça e pedir para a colega 
acionar a máquina. 

  

Dentre as dezenas de casos, seguem algumas sínteses dos eventos e conclusões das 
análises efetuadas pelos SESMT para os acidentes: 

Numa obra de construção civil (condomínio de luxo) de grande empresa 
multinacional de capital brasileiro, no ano de 2007, um trabalhador caiu de uma escada 
de mão solta quando descia do telhado de uma casa, ficando gravemente ferido na 
cabeça. Em seu Relatório de Investigação de Acidente, o SESMT da empresa não 
indicou que a escada de mão da qual caiu a vítima não estava fixada nos pisos inferior e 
superior (nem possuía dispositivo que impedisse seu escorregamento). Sua conclusão a 
partir de suposta árvore de causas do acidente foi que o trabalhador cometeu os 
seguintes erros: “forma incorreta de descer a escada” e “desatenção em executar a 
atividade”. 

Em outra multinacional de capital brasileiro, no ramo de calçados, entre 2006 e 
2009 ocorreram dezenas de acidentes de trabalho causados pelo contato entre as partes 
móveis das prensas (que não possuíam qualquer dispositivo de proteção) e os membros 
superiores dos empregados. Mesmo com os equipamentos desprotegidos, as análises 
dos SESMT reiteradas vezes concluíram que os infortúnios eram culpa dos 
trabalhadores, quase sempre decretando que “o colaborador de forma negligente e 
assumindo uma posição insegura realizou a operação contra o procedimento”. 

Em 2010, em grande empresa do setor químico, um trabalhador perdeu a visão 
pela projeção de uma partícula não identificada a partir de uma centrífuga, que estava 
sendo higienizada em operação e não possuía proteção dos seus movimentos alternados 
e contra projeção de partículas. Contudo, a conclusão do SESMT, uma vez mais, foi 
imputar à vítima a culpa pelo evento. 

Numa média empresa de fabricação de máquinas um trabalhador foi verificar se 
uma caixa de pó de um exaustor estava cheia, mas não conseguiu ter certeza por meio 
da inspeção visual, por conta da falta de iluminação artificial no local. Por isso, colocou 
a mão no interior da caixa, concluindo que o pó estava num nível baixo. Considerou a 
hipótese do exaustor não estar funcionando e colocou o braço no bocal do exaustor para 
conferir, quando foi atingido por um rolete que fica no interior do exaustor, sofrendo 
amputação de partes de dois dedos. Apesar de o trabalhador não ter sido treinado para a 
atividade que realizava, nem tal atividade ter sido objeto de análise de risco pela 
empresa, não haver iluminação suficiente para checagem do nível do pó, nem proteção 
nas partes móveis do equipamento, o SESMT da empresa simplesmente identificou 
como causa do acidente o suposto fato de que “trabalhador não seguiu os procedimentos 
e não avaliou os riscos”. 

Numa pedreira, em 2008, um trabalhador operava um caminhão “fora de estrada” 
no âmbito do processo produtivo da empresa. O trabalhador - empregado irregularmente 
contratado através de empresa interposta -, por motivo não explicitado por trabalhadores 
e prepostos da empresa, operou o caminhão fora de estrada, apesar de não ser motorista. 
O veículo não possuía bloqueio que impedisse seu acionamento por pessoa não 
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autorizada (supostamente o caso do acidentado). O trabalhador alimentou o britador e 
depois desceu através da via interna da pedreira para coletar mais pedras. Quando da 
descida, o acidentado perdeu o controle do veículo e caiu da encosta da estrada existente 
no interior do estabelecimento, que não possuía leiras de proteção e tinha largura 
inferior ao exigido pela Norma Regulamentadora pertinente. O caminhão não possuía 
cinto de segurança, elemento agravante do acidente, pois o trabalhador foi arremessado 
para fora do veículo quando ocorreu a queda, vindo a óbito. Apesar de todos os fatores 
antes referidos, o SESMT da empresa se limitou a imputar à vítima exclusiva 
responsabilidade pela própria morte, por supostamente ter dirigido o veículo sem 
autorização. 

Os resultados obtidos pela presente pesquisa corroboram referências já existentes 
na literatura. Por exemplo, em investigação efetuada em grande empresa metalúrgica da 
região metropolitana de São Paulo, Oliveira (2007) constatou que 71,6% dos acidentes 
eram classificados pelo SESMT como provocados exclusivamente ou simultaneamente 
por “atos inseguros” dos trabalhadores. Já no setor de extrativismo vegetal de Minas 
Gerais, Câmara, Assunção e Lima (2007) analisaram relatórios que indicavam 
insegurança ou distração nas ações das vítimas como causas dos acidentes. Vilela, 
Mendes e Gonçalves (2007) realizaram estudo de um acidente ocorrido numa máquina 
fresadora no interior de São Paulo e, assim como nos outros casos, também apuraram 
que a análise efetuada pelo SESMT culpava o trabalhador pelo evento. Martins Junior, 
Caravalho, Grecco, Fonseca, Pacheco e Vidal (2011) apresentam caso numa calandra 
sem proteção adequada, que deformou a mão de um trabalhador, sendo este considerado 
culpado pela análise realizada pelo SESMT. Segundo os últimos autores citados, 80% 
das análises culpam os trabalhadores pelo acidentes que sofrem. 

O próprio Ministério do Trabalho, na apresentação do seu Guia de Análise de 
Acidentes de Trabalho (2010), indica que: “as análises realizadas pela maioria das 
empresas continuam frágeis, quase sempre apontando apenas falhas humanas e 
atribuindo culpa aos acidentados”. 

É interessante comparar esse padrão das análises dos SESMT a algumas 
circunstâncias paralelas. Por exemplo, vale ressaltar, inicialmente, que existe um 
conjunto de normas no Brasil para evitar os acidentes de trabalho. Ele tem sido 
construído e discutido há décadas, inclusive com representantes dos próprios 
empresários em sua elaboração. Contudo, em praticamente todos os casos contemplados 
pela presente pesquisa (mais de 95%) houve descumprimento de um ou mais itens das 
normas de proteção ao trabalho diretamente relacionados aos infortúnios.  

Além disso, as normas prevêem uma hierarquia das medidas a serem adotadas 
pelas empresas para proteger a saúde dos trabalhadores, partindo da eliminação dos 
riscos existentes, passando pela adoção de proteções coletivas e, apenas em último caso, 
empregando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Destarte, os diplomas 
legais prescrevem a primazia das ações em âmbito coletivo em relação à proteção 
individual, conforme consta nas NR 9, NR 4 (ver item 4.12, já citado), e mesmo na NR 
6, que versa sobre EPI, mas afirma que apenas em situações excepcionais deve haver 
recurso à proteção individual. 

Todas as normas relacionadas à saúde do trabalho prescrevem como 
responsabilidade do empregador o cumprimento das mesmas, sintetizadas pelo Art.157 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): “cabe às empresas cumprir e fazer 
cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho”. Ou seja, a responsabilidade 
pelo cumprimento de todos os quesitos legais acerca do ambiente de trabalho é da 
empresa, pois mesmo o suposto “erro” do empregado, num eventual acidente, não 
exime o empregador da responsabilidade legal pelo infortúnio, já que aquele é obrigado 
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a fazer o empregado cumprir as exigências legais8. O art. 19 da lei 8.213 reafirma a 
responsabilidade da empresa quanto à preservação da integridade física do trabalhador, 
determinando, inclusive, a responsabilização penal em caso de descumprimento das 
normas de saúde e higiene do trabalho. 

Por fim, a literatura sobre acidentes de trabalho tem caminhado nas últimas 
décadas para ampliação do escopo das análises, desvinculando a explicação dos 
acidentes de determinante único, especialmente da falha ou omissão da própria vítima 
(ALMEIDA; JACKSON FILHO, 2007). 

Por que então os SESMT não apontam em suas análises dos acidentes as 
inobservâncias das normas pela empresas, não procuram ou não avaliam corretamente 
os riscos existentes no processo produtivo, abstraem a responsabilidade do empregador 
e insistem em culpar a vítima pelo infortúnio? 

Conforme antecipado na introdução, a instalação de uma ordem social, por meio 
de uma hegemonia, contempla diversos aspectos, sendo a liderança dos valores e das 
concepções de mundo da classe dominante um deles. A prescrição de regras é também 
um aspecto da hegemonia, produto de lutas que determinam uma parcela do quadro 
jurídico vigente, em geral tendo impacto nas instituições do Estado e nas práticas dos 
demais agentes. Como demonstrado, a redação das normas sobre saúde do trabalho no 
Brasil expressamente responsabilizam as empresas e hierarquizam as ações a serem 
adotadas, sendo a proteção individual a última alternativa9. 

Contudo, o senso comum sobre saúde do trabalho no Brasil se constituiu e se 
mantém no sentido inverso às prescrições legais. Ocorre que as idéias hegemônicas, 
baseadas em explicações elaboradas pela classe dominantes sobre a realidade social e 
normalmente associadas a teorizações mais gerais (sendo a teoria econômica 
neoclássica um exemplo paradigmático), tendem a se irradiar, em seus aspectos 
fundamentais, se tornando senso comum na sociedade. Mesmo que poucas pessoas 
detenham o domínio sobre o arcabouço analítico que sustenta determina explicação da 
realidade social, a maior parte da sociedade apreende e reproduz as suas premissas 
através de fragmentos, em geral naturalizando-as e sem sequer refletir sobre elas. 

Cada formação social capitalista comporta particularidades na hegemonia que a 
constitui, incluindo seus sensos comuns. A individualização da saúde do trabalho é um 
aspecto de uma concepção de mundo, parte da nossa hegemonia burguesa. Harvey 
(2008, p.49) apresenta algumas ponderações sobre o conceito gramsciano de senso 
comum que parecem úteis para entender o caso aqui analisado: 

 
O senso comum é construído com base em práticas de longa data de 
socialização cultural que costumam fincar profundas raízes em tradições 
nacionais ou regionais. (...) Assim sendo, o senso comum pode ser 
profundamente enganoso, escamoteando ou obscurecendo problemas reais 
sob preconceitos culturais. Valores culturais e tradicionais (como a crença em 
Deus e no país ou concepções da posição das mulheres na sociedade) e 
temores (de comunistas, imigrantes, estrangeiros ou “outros” em geral) 
podem ser mobilizados para mascarar outras realidades 

 
O senso comum da individualização da saúde do trabalho no Brasil se vincula e 

tem como fonte de apoio a idéia de que o emprego é uma dádiva que o trabalhador 
recebe, que por ele se deve agradecer e retribuir diligentemente, do mesmo modo que o 
fornecimento de um EPI, por exemplo, deve ser motivo para satisfação do empregado, 
                                                 
8 Para que a empresa cumpra sua responsabilidade ela pode, inclusive, punir o empregado que não se 
submeter às ordens do empregador para cumprimento das normas. 
9 Isso se deve à dedicação de muitos profissionais das entidades públicas e pressão dos sindicatos nas 
comissões tripartites que discutem e redigem as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde do 
Ministério do Trabalho, que são os principais diplomas jurídicos que prescrevem as regras concernentes à 
saúde e segurança do trabalho. 
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supostamente dependendo, a partir de então, apenas de sua responsabilidade para evitar 
acidentes. Esse tipo de concepção é imposta através de diversos meios  às classes 
subalternas, que em alguma medida consentem. A individualização da saúde do trabalho 
no Brasil é um senso comum porque quase toda a sociedade incorpora e reproduz essa 
crença, independente de classe social e normalmente mesmo sem avaliação da sua 
lógica ou significado10. 

Ao individualizar a saúde do trabalho, mesmo que, de acordo com redação das 
normas, a obrigação pelo fornecimento e exigência do uso dos EPI seja da empresa, 
floresce a possibilidade de imputar ao trabalhador a responsabilidade pela sua própria 
saúde (“ele que não usou o equipamento”, “foi culpa exclusiva do trabalhador”), ao 
contrário das medidas de proteção coletiva ou de eliminação dos riscos, que 
inviabilizam tal estratégia. E essa imputação efetivamente ocorre, o que mostra como é 
arraigado o senso comum, ou seja, persiste apesar do frontal desacordo com as 
prescrições legais. Mesmo no interior do Estado há controvérsias sobre a forma de 
análise dos acidentes11. Nos outros espaços, há amplo domínio da individualização da 
saúde do trabalho, sendo os SESMT um lócus privilegiado desse consenso. 

Portanto, parte da resposta à questão sobre a postura dos SESMT na análise de 
acidentes reside no fato de que quase sempre os SESMT são absorvidos pelo senso 
comum sobre saúde do trabalho vigente no Brasil. Um dos fatores para essa 
contaminação é provavelmente o tipo de formação dada a esses profissionais (Segundo 
Almeida (2006, p.186) “Durante anos, essa era a única abordagem de causalidade de 
acidentes estudada por profissionais de saúde e segurança do trabalho (SST) no Brasil.”, 
fato também citado por Martins Junior, Carvalho, Grecco, Fonseca, Pacheco e Vidal 
(2011)). Além disso, algumas empresas fazem verdadeiras pregações, transmitindo 
internamente a idéia de que “sua segurança quem faz é você”. Como senso comum que 
se espraia pela sociedade, é provável que muitos profissionais dos SESMT já estivessem 
imersos mesmo antes do ingresso nas carreiras, e que as vivências posteriores apenas 
solidificaram e reproduziram tais sistemas de apreciação12 sobre saúde do trabalho. O 
levantamento feito neste trabalho abrangeu todo tipo de empresa, de grandes 
multinacionais a pequenas metalúrgicas, o que só reforça a generalidade e profundidade 
do senso comum em questão. 

Deve-se levar em conta, também, que os interesses imediatos das empresas e as 
pressões diretamente exercidas sobre os profissionais do SESMT são fatores 

                                                 
10 Trata-se de um senso comum gestado há décadas. No que concerne à explicação dos acidentes, por 
exemplo, a teoria dos dominós desenvolvida Henrich (1959, apud Oliveira (2007)) foi difundida pelo 
Estado durante o “milagre econômico”, conforme argumenta Oliveira (2007, p.20) citando Santos (1991). 
“O período foi marcado pela intensa formação de técnicos nas áreas de higiene e segurança e a concepção 
dicotômica sobre atos inseguros e condições inseguras foi alçada à condição de discurso oficial, fazendo 
parte daquilo que era ensinado aos profissionais responsáveis pelas ações de prevenção de acidentes nas 
empresas do país. Tudo isso contribuiu, segundo a autora, para o forte enraizamento dessas idéias no 
imaginário social brasileiro sobre os acidentes”. Sobre a doação do emprego como idéia típica da classe 
dominante brasileira, ver Souza Martins (2010, p.281): “(...) O emprego oferecido pelo patrão passou a 
ser visto como a dádiva do capitalista, a oportunidade de trabalho, isto é, o acesso ao trabalho redentor 
(...)”. 
11 Estudo realizado por Villela, Igutti e Almeida (2004) mostra que em 84% dos casos analisados pela 
polícia em uma cidade do interior de São Paulo a conclusão da perícia foi de culpa da vítima, ou culpa 
dividida ente a vítima e seus mentores, mesmo havendo flagrantes infrações às normas de proteção ao 
trabalho diretamente relacionadas às ocorrências. Martins Junior, Carvalho, Grecco, Fonseca, Pacheco e 
Vidal (2011) chegam à mesma conclusão relativamente às perícias judiciais realizadas para processos 
concernentes a acidentes de trabalho. 
12 Podemos pensar tal processo a partir do conceito de habitus em Bourdieu (1998). Vale ressaltar que o 
senso comum é tão forte que, nas minhas experiências pessoais (e tenho convicção que também nas do 
leitor), quase todos os amigos sempre vem falar comigo preocupados quando há trabalhadores sem 
capacete ou descalços em uma obra (o que, de fato, é grave). Contudo, na mesma obra sequer há guarda 
corpo nas periferias desprotegidas, mas ninguém nota. 
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explicativos relevantes (normalmente estão associados ao senso comum) para o tipo de 
análise de acidente que é normalmente realizada por estes serviços. Por exemplo, em 
um dos casos observados pela presente pesquisa, a análise de um acidente provocado 
pela queda de um trabalhador de uma escada de mão em uma empresa multinacional de 
construção civil, inicialmente elaborada por um técnico de segurança integrante do 
SESMT, foi refeita, conforme eu apurei em entrevista com o referido profissional. No 
curso do seu depoimento, o técnico, primeira pessoa da segurança do trabalho a chegar 
ao local, afirmou que fez um relatório preliminar sobre o infortúnio laboral, indicando 
que a escada não estava fixada, mas que o mesmo fora desconsiderado na elaboração do 
relatório definitivo apresentado pela empresa, que atribuiu o acidente à suposta falta de 
atenção do trabalhador. Ou seja, mesmo quando o profissional tenta fugir da abordagem 
tradicional sobre acidentes, pode ser pressionado pela empresa ou mesmo boicotado 
para que se impute a culpa ao trabalhador. 

O SESMT é parte da empresa, limitação que se engendra e é estrutural para sua 
atuação. Contudo, além de limitado pela empresa e contaminado pelo senso comum, o 
SESMT é elemento importante da reprodução do último, jogando papel relevante para a 
manutenção do status quo do padrão de gestão da saúde do trabalho no país. Destarte, 
em termos gramcisanos, pode se dizer que o SESMT é organismo da sociedade civil 
relevante na produção de um tipo de consenso. 
 
3. A CULPABILIZAÇÃO COMO DEFESA DO PADRÃO DE GESTÃO DA 
FORÇA DE TRABALHO 

 
A postura padronizada dos SESMT nas análises de acidentes de trabalho é produto 

da sua imersão no senso comum associada à pressão diretamente exercida pelas 
empresas sobre esses serviços, e nada tem de contingencial. Pelo contrário, a 
culpabilização das vítimas é uma prática (com variados graus de intencionalidade) que 
justifica e mantém o padrão de gestão da força de trabalho prevalecente no país. 

Trata-se de um padrão predatório, pois não raro caminha no sentido da 
dilapidação, inutilização ou mesmo eliminação física da força de trabalho. Diversos 
indicadores podem sustentar essa afirmação, sejam concernentes às formas de uso da 
força de trabalho, ao tempo de trabalho (duração e intensidade), ou relativos ao 
desrespeito aos diversos parâmetros mínimos de saúde e segurança do trabalho13. Por 
ser objeto deste trabalho, segue uma breve análise apenas dos dados concernentes aos 
próprios acidentes de trabalho no Brasil. 

A fonte mais ampla de informações sobre acidentes de trabalho no país é o 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em que pese a brutal (e de difícil 
mensuração) subnotificação, por parte das empresas, dos infortúnios ocorridos14. 
Segundo o INSS (2010), com base em classificação pelo Código Internacional de 
Doenças (CID), os acidentes de trabalho comunicados em 2010 envolvendo ferimento, 
traumatismo superficial e fratura de punho e mão representavam 3 dos 4 CID mais 
incidentes em todo o levantamento, totalizando 20,93% do total de acidentes 
formalizados no país. Se a esses acidentes são somadas amputação ao nível do punho e 
da mão, fratura de antebraço, braço e ombro, são 183.989, ou 26,22% dos acidentes 
oficialmente registrados no país em 2010. Em relação às partes do corpo atingidas, dedo 

                                                 
13 Pesquisa de Silva (2006), já citada, corrobora essas afirmações a partir da vida útil dos cortadores de 
cana. A generalidade da incidência do trabalho análogo ao escravo no país é outro indicador relevante 
(ver, por exemplo, Filgueiras, 2010). Além disso, a média nacional de infrações cometidas pelas empresas 
e detectada pela fiscalização do trabalho para saúde e segurança, 7 por empresa em 2008, apesar da 
superficialidade normalmente característica das fiscalizações. 
14 Subnotificação que também se insere na estratégia de reprodução do padrão de gestão da força de 
trabalho no país, como veremos. 
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e mão são os dois primeiros colocados e sozinhos representam 24,79% de todos os 
acidentes registrados. 

Some-se aos referidos dados do INSS a Tabela 1, onde constam dados de todos os 
acidentes analisados pela Fiscalização do Trabalho nos últimos cinco anos, com as 
indicações dos fatores de morbidade/mortalidade e causais: 

 
Tabela 1 - Acidentes investigados pela fiscalização do trabalho, ano a ano, por fatores causais e de 
morbidade, percentual e número total 
 Ano 2006 2007 2008 2009 2010 
Fator de 
morbidade 

Queda 20,6% 23,7% 19,5% 22,2% 25,6% 
Exposição a forças 
inanimadas 

33,9% 37,0% 37,1% 38,9% 37,7% 

       
Fator causal 15 Falha na detecção do 

rico 
21,4% 25,8% 22,8% 23,2% 26,7% 

Modo operatório 
inadequado 

22,2% 25,7% 24,1% 23,0% 27,0% 

Falta da análise de 
risco 

13,1% 14,0% 14,1% 14,3% 15,8% 

Dispositivo de 
proteção ausente 

9,6% 10,7% 11,9% 14,7% 15,3% 

Ausência de 
treinamento 

13,4% 17,3% 13,9% 11,7% 13,5% 

Total de acidentes investigados 2066 2277 2565 2308 2056 
Fonte: Sistema Federal de Inspeção do Trabalho (SFIT), elaboração própria 

 
Na Tabela constam os fatores de morbidade quedas e exposições a forças 

inanimadas (duas dentre várias possibilidades; há, por exemplo, choque, explosão, 
afogamento, agentes químicos, biológicos, etc.), mas apenas elas constituem 60% de 
todos os acidentes analisados pela fiscalização do trabalho em quase todos os anos entre 
2006 e 2010. Dentre as quedas estão incluídas quedas de escadas ou degraus; queda em 
andaime suspenso mecânico; queda em ou de andaime simplesmente apoiado; queda em 
ou de andaime móvel; queda em ou de andaime em balanço; queda em ou de cabina de 
elevadores de obras; queda de cadeira suspensa; queda de periferia de edificação; queda 
de plataformas de segurança; queda em aberturas existentes no piso; queda no vão de 
acesso da caixa do elevador, de poço ou escavação; queda durante realização de 
serviços em telha; queda de árvore; queda de torre ou poste. No quesito exposição a 
forças inanimadas, são exemplos: ser apertado, colhido, comprimido ou esmagado em 
contato com elevadores e instrumentos de transporte; contato com vidro cortante; 
contato com serra circular de obra; contato com outros equipamentos de marcenaria; 
contato com prensas em geral; contato com prensas injetoras, equipamento de guindar, 
guilhotinas, dobradeiras, motosserra; maquinaria agrícola, com maquina têxtil, maquina 
de embalar. 

Na mesma Tabela constam apenas os cinco fatores causais mais apontados pelos 
auditores fiscais entre diversas hipóteses existentes para causalidade do evento. Os 
fatores causais, muitas vezes detectados conjugados, são: falha na detecção dos ricos 
pela empresa, modo operatório inadequado, falha da análise de risco, dispositivo de 
proteção ausente e ausência de treinamento são os cinco fatores reiteradamente mais 
apontados pelos auditores fiscais como variáveis explicativas dos acidentes. 

Da amostra de acidentes coletados pela presente pesquisa, em três quartos dos 
casos (75%) as empresas já haviam sido notificadas e/ou autuadas por descumprimento 
de itens das normas de segurança diretamente vinculados à ocorrência dos acidentes. 

                                                 
15 O mesmo acidente pode ter mais de um fator causal. 
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A conclusão a que se chega é que os acidentes que ocorrem todos os anos no 
Brasil são quase sempre simples, do ponto de vista cognitivo, de fácil e conhecida 
previsão e prevenção à luz da causalidade direta que os determina. São normalmente 
diretamente causados por máquinas e equipamentos sem proteção, riscos 
desconsiderados ou não avaliados corretamente, em geral levando a quedas e lesões nos 
membros superiores16. 

Tal assertiva não é novidade. A Superintendência Regional do Trabalho do Rio 
Grande do Sul organizou uma publicação sobre as causas de 35 (trinta e cinco) 
acidentes fatais naquele estado. Os resultados corroboram os dados nacionais já 
referidos sobre os fatores de morbidade, e as conclusões sobre as causas dos diferentes 
tipos de acidente analisados corroboram meu argumento: “os riscos que produziram os 
acidentes, e as medidas de prevenção e segurança que deveriam ter sido tomadas, já são 
há longo tempo reconhecidas pela literatura técnica e pelas NRs. (...) De forma geral, 
todos esses acidentes representam o tratamento precário que ainda é dado à segurança e 
saúde no trabalho” (2008, P.52). 

O texto de Almeida, Igutti e Villela (2004, p.576) chega à mesma conclusão. Mais 
de metade dos eventos por eles pesquisados, grande parte gerados por quedas, choques e 
máquinas, eram “acidentes com relativa facilidade para identificação de suas causas, por 
meio de inspeções simples, em situações onde é flagrante e visível o desrespeito às 
regras mínimas de segurança”. 

Em suma, o desrespeito (e reiterado) de parâmetros básicos das prescrições legais 
tem relação direta com a maior parte dos acidentes de trabalho. Essa simplicidade dos 
acidentes, associada às reincidências das empresas, são indicadores do padrão 
predatório de gestão da força de trabalho em nosso país.  

Ocorre que é necessário dispêndio de recursos pelas empresas, mesmo que 
pequeno, para evitar novos acidentes. Por vezes simplesmente planejar e determinar a 
execução das atividades em ritmo menos intenso, o que também causa impacto no 
tempo de produção. Enfim, para proteger a integridade física dos trabalhadores são 
necessárias ações que minimamente atenuam a livre reprodução do capital. Do ponto de 
vista do capitalista individual é melhor, portanto, não adotá-las. 

A maioria dos acidentes é diretamente vinculada a descumprimento das normas, 
que apesar de não esgotar a causalidade em si do fenômeno, o atravessa17. As empresas, 
contudo, não têm interesse em admitir infrações às regras18. Quando muito, as análises 

                                                 
16 Os acidentes são simples do ponto de vista cognitivo, contudo, a explicação para sua ocorrência pode 
sempre ser aprofundada, como qualquer fenômeno social. A questão é que, apenas para ilustrar, um 
acidente causado por uma abertura no piso numa obra e um acidente causado por vazamento em uma 
linha de vapor de 25 quilômetros que não apresentava nenhuma anormalidade aparente são inerentemente 
distintos em sua causalidade direta, tanto para detecção, quanto para prevenção. Dentro do modo 
hegemônico de organização da produção e do trabalho em nossa sociedade, a queda em aberturas me 
parece muito reveladora da natureza mais geral dos acidentes de trabalho e do padrão de gestão da força 
de trabalho no país, o que não significa desconsiderar que por trás do acidente também sempre existem 
diversas outras variáveis (como, a rigor, em qualquer fenômeno social).  
17 Repita-se que a ênfase dada à obediência às normas nada tem de legalismo. A análise de um acidente 
transcende as leis, por óbvio, mas as normas são produtos de lutas e têm caráter teleológico para evitar, 
pautada pela eliminação e viés coletivo com base na responsabilização dos empregadores pelo 
cumprimento. O descumprimento reiterado de normas, em geral simples e de conhecimento amplo, é 
indicador da natureza do padrão de gestão da força do trabalho no país. 
18 O problema da omissão da verdade, no caso dos acidentes de trabalho, começa antes mesmo da 
discussão sobre eventuais transgressões das normas como contribuintes dos infortúnios, pois 
freqüentemente as empresas não querem sequer admitir a ocorrência dos eventos, engendrando uma 
colossal subnotificação dos acidentes de trabalho. A explosão do número de benefícios por 
acidente/doença ocupacional (B 91) após a vigência do nexo técnico epidemiológico do INSS, a partir de 
2007, demonstra isso, mas ainda muito difícil de mensurar a real dimensão da não notificação dos 
acidentes. Há algumas pistas. Gonçalves Filho e Ramos (2010) afirmam que: “Binder e Almeida (2003) 
relatam que estudos realizados no município de Botucatu (SP) acharam que os registros previdenciários 
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efetuadas pelos SESMT fazem recomendações para treinamento e dar ciência aos 
empregados que serão punidos se desobedecerem, mas não cogitam formas de eliminar 
o risco ou adotar medidas de proteção coletiva. A vítima é culpada pelos acidentes de 
trabalho para não expor a selvageria que caracteriza nosso padrão de uso da força de 
trabalho, mais especificamente, para não serem tomadas medidas que evitem novos 
acidentes, pois é mais vantajoso para a empresa culpar o trabalhador do que gastar com 
ações que implicam gasto financeiro direto ou indireto. Esse efeito é também alcançado 
nos casos, em menor quantidade, mas também registrados, de fatalidade nos relatórios 
dos SESMT. Pois, se foi uma fatalidade, era inevitável, portanto, nada pode ser feito 
para mudar. Mantém a empresa, conseqüentemente, também nessa hipótese, o mesmo 
padrão de gestão da força de trabalho. 

Dentre os diversos exemplos possíveis que evidenciam as afirmações acima 
efetuadas, podem ser citados os casos de duas grandes fábricas de calçados no interior 
da Bahia. Apesar das dezenas de graves acidentes de trabalho provocados pelos seus 
maquinários desprotegidos, as análises efetuadas pelos SESMT reiteradamente 
culpavam os trabalhadores pelos eventos. A despeito de serem necessárias medidas 
simples para proteção das máquinas e das solicitações realizadas pela fiscalização do 
trabalho em diversas oportunidades, as empresas não adotaram nenhuma medida de 
saneamento, e os acidentes continuavam ocorrendo. As empresas só regularizaram a 
situação dos equipamentos após a interdição, pela fiscalização do trabalho, de todas as 
máquinas. Ou seja, conduziram seu processo de acumulação dilapidando a força de 
trabalho e socializaram os custos através do INSS enquanto não surgia, do seu ponto de 
vista, qualquer motivo racional para alteração de sua conduta. Apenas a intervenção de 
um agente externo à relação impôs um limite ao modelo de acumulação vigente e à 
própria relação. 

Portanto, a culpabilização do trabalhador pelos acidentes de trabalho por meio das 
análises dos SESMT é uma manifestação (através do senso comum) do tipo de 
hegemonia vigente no Brasil, mas também ajuda a reproduzi-la, justamente onde a 
mesma tem início (no interior da empresa). Ela atinge as instituições do Estado, que têm 
acesso e utilizam esses documentos, muitas vezes acriticamente, nas suas ações. Essas 
análises ajudam também a incutir nos trabalhadores o discurso de imputação da culpa 
pelos acidentes. 

Oliveira (2007), por exemplo, demonstra como a utilização nos relatórios do 
SESMT de uma empresa da idéia de “ato inseguro” contribui para que os trabalhadores 
incorporem tal perspectiva (em que pesem sinais pontuais de resistência de alguns 
empregados a tal discurso detectados pelo pesquisador). Em um dos acidentes 
contemplados por nossa pesquisa, ocorrido em uma máquina sem proteção das partes 
móveis, houve reunião da CIPA para analisar o acidente, que concluiu o seguinte: “(...) 
o trabalhador não atentou para os riscos e acessou a parte perigosa da máquina sem 
necessidade, descumprindo os procedimentos operacionais e normas de segurança 
pessoal”. Foi exatamente essa a conclusão do SESMT. 

Estamos, portanto, diante de um processo de justificação e preservação do padrão 
predatório do uso da força de trabalho em nosso país. As empresas culpam os 
trabalhadores para transferir a responsabilidade e não alterar as condições que 
engendraram os acidentes, mantendo as mesmas condições de trabalho. O SESMT 
                                                                                                                                               
captaram 22,4% dos acidentes de trabalho, enquanto Cordeiro e outros (2005), em pesquisa realizada no 
mesmo município, estimou que a subnotificação de acidentes de trabalho pelo sistema CAT alcançou 
79,5% em 2002. Embora restrito a esse município, os resultados levaram estes pesquisadores a concluir 
que a utilização de outras fontes de informação, além da CAT, é imprescindível para tornar as estatísticas 
brasileiras de acidentes de trabalho mais fidedignas. Santana, Nobre e Waldvogel (2005) conduziram 
revisão de literatura sobre estudos de acidentes de trabalho fatais e não fatais no Brasil no período de dez 
anos, entre 1994 e 2004. Estes pesquisadores encontraram que todos os estudos sobre subnotificação 
mostram resultados surpreendentes, com níveis variando entre 81,9% e 45%”. 
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reflete e ao mesmo tempo ajuda a reproduzir esse quadro, cujo combate deveria estar 
inserido numa política pública de saúde do trabalhador. 
  
4. POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
DO TRABALHO 

 
Qualquer espécie de serviço de saúde do trabalho, na nossa sociedade, deve 

reconhecer as características desta, sob pena de anacronismo e pouca (ou nenhuma) 
efetividade. Portanto, se a proposta de política pública se insere no âmbito da ordem 
vigente, precisa nortear suas ações em consonância com lógica do assalariamento sob a 
égide do capital. Isso implica que: (1) dada a inexistência de limite intrínseco à relação, 
a política pública tem que partir do Estado, sendo o SESMT, caso corretamente 
monitorado, um instrumento subsidiário das ações; (2) à luz da compulsão do lucro 
como objetivo de qualquer empresa, políticas que buscam a adoção de ações pelos 
próprios empregadores (como cumprimento de normas, por exemplo) devem afetar o 
processo de acumulação. 

No que concerne aos acidentes de trabalho, condição necessária para o avanço 
de uma política de saúde do trabalho é combater em todos os meios, mas 
estrategicamente no seio do Estado, a culpabilização das vítimas nas análises sobre os 
eventos. Nesse sentido, tem havido alguns avanços nos últimos anos. Novas 
perspectivas acerca da investigação de acidentes de trabalho vêm disputando a 
hegemonia de tal campo, como evidencia o teor dos documentos “Caminhos da análise 
de acidentes do trabalho”, publicado pelo Ministério do Trabalho em Emprego em 2003 
e Guia de análise da mesma instituição, em 201019. Tais cortes epistemológicos buscam 
alterar a premissa de que o acidente é determinado pelo comportamento de um 
indivíduo (no caso, a própria vítima), e transportar a explicação do evento para a 
multiplicidade de circunstâncias que contribuíram para que o mesmo ocorresse. Desse 
modo, haveria uma evolução na possibilidade de prevenção de novos acidentes, ao 
contrário do que a atual estratégia vigente de culpabilização dos trabalhadores, que 
busca abstrair os agentes de risco para reprodução do padrão de gestão da força de 
trabalho. Exemplo disso é a posição de Almeida e Binder (2004, p.1377), que afirmam 
que “as abordagens centradas nos comportamentos e, ou nos erros dos trabalhadores 
oferecem contribuição escassa ou nula em termos de prevenção, uma vez que tendem a 
deixar intocadas as condições que lhes deram origem”. 

Essa proposta metodológica é muito importante do ponto de vista científico, 
pois acidentes de trabalho – como qualquer outro fenômeno social - ocorrem num 
contexto determinado, sem o qual se engendra a naturalização do evento (imprevisível, 
por conseguinte, inexorável) ou formação de juízo de valor em torno de uma ação 
isolada (erro da vítima). Todavia, mais do que “a ampliação do perímetro” da análise, a 
investigação do acidente com base nas circunstâncias que o engendraram é uma disputa 
política no âmbito da hegemonia vigente que compatibilizaria a investigação às 
prescrições das normas vigentes já citadas, que determinam que a regulação da saúde da 
força de trabalho é responsabilidade do empregador. Isso não implica qualquer espécie 
de legalismo, mas apenas entender que as normas são produtos de luta e teleológicas, ou 
seja, foram construídas com o sentido justamente de evitar os acidentes e, no caso do 
Brasil, tem progredido na direção das questões coletivas (a começar da eliminação dos 
riscos). Assim, dar efetividade à redação das normas existentes já seria parte de uma 

                                                 
19 A citação desse documento é meramente exemplificativa. Existem diversas publicações e ações de 
diversas instituições públicas, como universidades e centros de referência e vigilância de saúde do 
trabalhador espalhados pelo país, que têm contribuído para combater a hegemonia ainda hoje 
prevalecente no que concerne à individualização da saúde e segurança do trabalho. 
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política pública de saúde do trabalho e no seu bojo abarcaria a alteração das práticas 
predominantes nas análises dos acidentes. 

Contudo, para qualquer alteração significativa em tal direção, tanto no padrão 
das análises de acidentes, quanto na postura das empresas no que tange ao cumprimento 
das normas, são necessárias ações coordenadas do Estado à luz da natureza do 
assalariamento. Para isso já existem instituições e instrumentos jurídicos com 
significativa capacidade de impacto na postura adotada pelas empresas. A fiscalização 
do trabalho pode efetuar embargos, interdições e autuações; o Ministério Público do 
Trabalho pode ajuizar ações civis solicitando a reparação do prejuízo social causado 
pela empresas; a procuradoria do INSS pode ingressar com ações regressivas 
requerendo a devolução dos valores pagos pela previdência às empresas onde ocorreram 
acidentes de trabalho; a justiça do trabalho pode impor sentenças com valores 
efetivamente pedagógicos às empresas infratoras, dentre outros. Entretanto, os 
instrumentos ainda são muito pouco utilizados e/ou as instituições baseiam suas ações, 
em geral, na conciliação com as infrações, mesmo nos casos de acidentes de trabalho, 
formalizando acordos, termos de compromisso e concedendo prazos para adequações 
sem impor às empresas perdas financeiras que incentivem o cumprimento das normas. 

É condição sine qua non para uma política de saúde do trabalho, destarte, 
interagir com as empresas de modo que lhes seja inteligível. Campanhas educativas 
retóricas, sensibilização discursiva e iniciativas afins, infelizmente, abstraem a lógica da 
relação social. Convencer as empresas que saúde do trabalho é complementar à 
produtividade também é difícil em qualquer contexto, e insustentável no campo 
retórico. Teoricamente existe uma tensão permanente, ou mesmo contradição, entre 
ambos, já que a lógica acumulativa não tem limite, ao contrário da saúde do trabalho, e 
a história mostra que produtividade do capital e saúde do trabalho não caminham 
necessariamente na mesma direção. Trata-se, assim, de eventual correlação. Em várias 
situações de adoecimento dos trabalhadores é possível visualizar queda de 
produtividade no conjunto da economia (redução da mão de obra disponível, por 
exemplo), mas como relação social o capital individual tende a não racionalizar os 
fenômenos para além das suas necessidades egoísticas. Na atual conjuntura de busca 
pela acumulação flexível, muito pelo contrário, a tendência é preponderância das 
estratégias do mais curto prazo possível. 

Raciocínio idêntico vale para os custos com acidentes de trabalho, muito 
propalados como se sua divulgação fosse sensibilizar as empresas. Contudo, esses 
custos só podem sensibilizá-las se forem por elas assumidos. Lesionando os 
trabalhadores e socializando os custos, ao encaminhá-los à previdência ou mesmo 
dispensá-los, as empresas lucram, pois deixam de despender recursos para evitar os 
acidentes. O acidente de trabalho é um custo social, mas enquanto for socializado, não 
traz nenhum incentivo às ações de segurança pela empresas, pelo contrário, já que a 
coletividade assume o ônus. 

Um padrão de mínimo respeito à integridade física dos trabalhadores pelo 
capital pode ser imposto de modo exógeno à relação, com o Estado aumentando os 
custos da insegurança, por exemplo20. De forma espontânea, contudo, a história 
reiteradamente evidencia que o assalariamento não tem condições de produzir soluções, 

                                                 
20

 Isso não significa que apenas aplicação de multas podem surtir efeitos. Qualquer ação que respeite a 
lógica do capital pode estimular resultados em termos de aumento de prevenção contra acidentes por parte 
das empresas. Por exemplo, através de outros dispositivos presentes no quadro jurídico do Brasil, como a 
intervenção judicial na gestão das empresas, ou por meios de instrumentos ainda quase não explorados, 
como a incriminação dos empregadores responsáveis pelos acidentes. O estímulo do Estado pode ocorrer 
até indiretamente, como agindo junto aos trabalhadores e organizações para fomentar suas capacidades 
reivindicatórias de intervenção na organização do processo de trabalho. De todo modo, as ações têm que 
afetar o ciclo reprodutivo do capital e afetar a expectativa dos empregadores para ter alguma efetividade. 
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pela simples razão de que o direito do trabalho, no caso, o direito à vida, é a retirada 
(mesmo que parcial) do trabalho da esfera do mercado (POLANYI, 2000), fato 
ontologicamente estranho ao capital. 

O SESMT pode ser inserido numa política de saúde do trabalho como ente de 
interlocução com o Estado, desde que pressionado e monitorado. Isso não implica 
nenhum determinismo ou maniqueísmo relativamente ao referido serviço, mas mera 
constatação do corolário da sua subordinação à empresa. É o direito do trabalho imposto 
pelo Estado, como agente exógeno, que potencialmente pode implementar ações 
minimamente duradouras e efetivas, induzindo as empresas, detentoras do monopólio 
social encarnado nos meios de produção, à obediência de patamares civilizatórios 
mínimos no trato da força de trabalho no nosso país, dos quais estamos muito distantes. 

Outra hipótese de política de saúde do trabalho com fins de redução dos 
acidentes seria através do incremento da capacidade de organização do trabalho pelos 
próprios trabalhadores organizados coletivamente, perspectiva defendida Dwyer (2006), 
em trabalho que constitui um dos marcos de questionamento do modo hegemônico de 
análise dos infortúnios laborais21. Ocorre que os trabalhadores são apartados dos meios 
de produção, portanto, não os controlam. É verdade que muitas vezes lutam e podem 
conseguir avanços na disputa hegemônica, mas o controle da organização do trabalho 
projetado pelo autor, de forma sustentável, só é factível em outra sociedade. 

 
5. CONSIDERAÇÕES 

É inconcebível uma política pública de saúde do trabalho que dependa de 
iniciativas intrínsecas à relação de assalariamento, dada a tensão/contradição 
sistematicamente vigente entre integridade física e valorização do capital. A história 
evidencia que, mesmo exogenamente, a regulação do capital pode conquistar avanços e 
depois sofrer retrocessos, como ocorreu num plano muito mais amplo e que englobava a 
saúde do trabalho, no ainda paradigmático Estado de bem estar social. A regulação 
estatal não elimina pela raiz os dilemas da saúde do trabalho, mas pode trazer resultados 
relevantes, e o meio mais (ou único) profícuo é associando saúde e perda financeira. No 
caso dos acidentes, responsabilizando as empresas infratoras. 

Portanto, os SESMT não servem como base de uma política pública para saúde 
do trabalhador. Na nossa sociedade, política pública de regulação do trabalho tem que 
estar sob controle do Estado, para imposição de limites externos à relação, o que 
potencialmente poderia ser também obtido pelos trabalhadores em organizações 
coletivas, mas hipótese demasiadamente longe de factível na atual conjuntura. 

Com isso não se está criticando, nem duvidando dos profissionais que 
compõem os SESMT, muitos deles certamente brilhantes especialistas e que 
individualmente podem fazer trabalhos muito honestos, mesmo militantes do campo da 
saúde do trabalhador. Do mesmo modo não estou afirmando ser impossível o caso de 
um SESMT que funcione segundo os princípios recomendados pela ordem jurídica 
prescrita. 

Acontece que, dada a inserção do SESMT na empresa, penso que impõem-se 
limites estruturais ao funcionamento desses serviços - fazem parte da empresa, sendo a 
ela subordinado. Por pertencer à empresa, o SESMT está sempre, em maior ou menor 
medida, submetido diretamente à sua lógica, repita-se, de tensão, quando não 
contradição em relação à saúde do trabalho (não por acaso as ações proativas desses 

                                                 
21 Segundo o autor, “os acidentes devem ser tratados como fenômenos sociais. Das estatísticas nacionais 
aos registros das empresas e dos sindicatos, os acidentes devem ser definidos como produtos de relações 
sociais. (...) Em outras palavras, o espaço para e de atuação de ergonomistas, médicos, inspetores, 
engenheiros e de outras profissões seria determinado tendo como referência as relações sociais produtoras 
dos acidentes” (DWYER, 2006, p.389). 
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serviços são quase sempre desprestigiadas ou mesmo marginalizadas nas empresas22). A 
pesquisa que alicerçou o presente texto é mais uma evidência empírica dessa 
proposição. Ela contempla algumas das maiores empresas do país e grandes 
multinacionais, o que torna difícil acreditar ser coincidência que em todas elas é 
imputada ao trabalhador a culpa pelos infortúnios, quando em praticamente todos os 
casos havia descumprimento de direitos diretamente relacionados à ocorrência dos 
acidentes. 

Mesmo assim, os SESMT devem continuar existindo, serem pressionados, a 
partir de fora, seja pelo Estado (responsabilização) ou pelo trabalho organizado para 
exercer minimamente sua atribuição de promoção e proteção da integridade física dos 
trabalhadores. A denúncia da culpabilização do trabalhador pelos acidentes praticada 
pelos relatórios dos SESMT é uma forma de pressionar esses serviços para que 
produzam efeitos positivos na preservação da saúde dos trabalhadores. 
Concomitantemente, é necessário denunciar o caráter ideológico da individualização 
através dos meios disponíveis, como na formação dos profissionais. Contudo, dado a o 
cenário vigente, é objetivo bastante complexo visualizar efetividade nas ações dos 
SESMT. Até o momento, infelizmente, pelos dados colhidos, os serviços de saúde do 
trabalho diretamente vinculados ao Estado (em especial fiscalização) são normalmente 
os únicos a ter alguma efetividade, mesmo nos casos mais simples de proteção à saúde 
do trabalho. 

Para uma política de saúde do trabalho, não se pode depender da iniciativa das 
empresas, ou continuaremos a ver o padrão de hegemonia vigente em nosso país ser 
reproduzido com o uso de instrumentos como o senso comum sobre acidentes de 
trabalho. 
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