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Num largo rio, de difícil travessia, havia um barqueiro que atravessava as pessoas 

de um lado para o outro. Em uma de suas viagens, iam um advogado e uma professora. 

Como quem gosta de falar muito, o advogado pergunta ao barqueiro: 

Companheiro, você entende de leis? 
- Não, responde o barqueiro. 

E o advogado compadecido: É pena, você perdeu metade de sua vida! 
A professora muito social entra na conversa: 
- Senhor barqueiro, você sabe ler e escrever? 

- Também não, respondeu o remador. 
Que pena! Condói-se a mestra. Você perdeu metade de sua vida! 

Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco. 
O barqueiro preocupado pergunta: 

- Vocês sabem nadar? 
- Não! Responderam eles rapidamente. 

Então é uma pena, concluiu o barqueiro, vocês perderam toda a vida! 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”. 

 
(Paulo Freire) 

 
 



RESUMO 

A evolução tecnológica tem sido de grande importância para a melhoria das 

condições de trabalho no setor da construção civil, principalmente no que se refere à 

qualidade dos materiais e à melhoria do processo de produção, incidindo diretamente na 

produtividade. Entretanto, no que se refere à segurança, esses efeitos nem sempre têm sido 

significativos; embora haja subnotificação, os dados das taxas de acidentes não indicam 

uma expressiva redução. 

Se a evolução tecnológica é, na atualidade, considerada a grande aliada na melhoria 

da segurança nos canteiros de obras, o mesmo não se verifica nos requisitos relacionados à 

segurança. Esta dissertação tem como objetivo analisar em que medida o (des)compasso da 

introdução de novas tecnologias no processo produtivo da construção civil contribui para a 

ocorrência de acidentes no setor. 

Para compreender como se relacionam a introdução de tecnologias e a performance 

do processo de segurança, adotou-se o enfoque qualitativo, cuja via principal é a AET 

(Análise Ergonômica do Trabalho). Desse modo, utilizando-se de metodologia alternativa, 

na qual, com fundamento em relatos de trabalhadores sobre “pequenos acidentes ou 

incidentes” ocorridos, observou-se os trabalhadores no desenvolvimento de suas atividades 

de trabalho em situação de normalidade. As premissas da AET, tomadas como base 

particularmente na compreensão do funcionamento do “fator humano”, associadas com os 

relatos e a observação mencionados, possibilitaram encontrar explicações para as 

ocorrências acidentárias referidas. 

Assim, pelo estudo de caso, demonstra-se como a introdução de um novo tipo de 

escoramento para lajes nervuradas, utilizado para aumento da qualidade e da 

produtividade, paradoxalmente, produz novos riscos para os trabalhadores e gera 

acidentes. A origem desses acidentes está na ruptura entre a experiência do trabalho 

desenvolvida na situação anterior e a experiência ainda não plenamente desenvolvida na 

nova situação de trabalho. Um novo sistema de escoramento para laje pré-fabricada é 

introduzido imaginando-se ser necessário apenas um saber técnico (colocar no prumo, no 

alinhamento, etc.), entretanto, os trabalhadores ainda não desenvolveram os saberes de 

prudência que evitam acidentes. 

Palavras-chave: construção, segurança, acidente, saberes práticos.   



ABSTRACT 

The technological evolutions has been of great value for the improvement of the 

work conditions in the civil construction sector principally with reference to quality of the 

materials and to the improvement of the production process, directly including 

productivity. But with regard to the security these effects have not always been significant. 

Though there is undernotification the accidents data rates don’t show an expressive 

reduction 

If the technological evolution is considered a great allied to the improvement of 

security at the building site the same situation isn’t verified to the requirement related to 

the security. This dissertation aims to analyze in what proportion the (dis)compass by the 

new technologies introduction in the productive process of the civil construction 

contributes to happen accidents in that sector.  

To understand how the new technologies introduction and the performance of the 

security process are related was adopted the qualitative approach whose principal ways is 

the Ergonomic Work Analysis – EWA. It was put in use the alternative methodology well 

founded in the workers information about “small accidents or incidents”. It was observed 

the workers developing their works in normally situation. The EWA premises taken 

particularly as basis in the comprehension of the “human factor” functioning linked with 

information and the observation mentions had allowed finding out explanations for that 

referring accidents occurrence. 

Thus by the study of case is shown how the introduction of new kind of stone slabs 

ribbed propping, utilized for increase of the quality and of the productivity, paradoxically, 

produces news risks for the workers and generates accidents. The origin of those accidents 

is in the break between the experience of the work developed in the previous situation and 

the experience still done not fully develop in the new situation of work. A new system of 

propping for prefabricated stone slab is introduced imagining be necessary barely a 

technical knowledge (put in the plumb line, in the alignment, etc.), however, the workers 

still did not develop their knowledge about prudence that avoid accidents.  

Key words: construction; security; accident; practical knowledge. 
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CAP. 1. INTRODUÇÃO 

Em recente artigo, Fonseca e Lima1 expõem que: 

Na sociedade moderna industrial, o senso comum associa eficiência e 
segurança ao progresso tecnológico. De tempos em tempos, um acidente 
abala provisoriamente essa convicção, fazendo-nos pensar sobre os 
limites e os riscos tecnológicos. A inovação técnica é um momento 
privilegiado para analisar o risco tecnológico e os acidentes, pois a 
relação homem-técnica ainda não está estabilizada, como ocorre com 
tecnologias já maduras. Com o passar do tempo, os homens 
desenvolveram competências e habilidades para dominar as técnicas, 
dando a impressão, para olhares menos atentos, de que as máquinas e os 
instrumentos "funcionam bem", como se a funcionalidade, no caso, a 
confiabilidade e a segurança, lhes fosse algo inerente e independente dos 
trabalhadores que os operam. Nos momentos de transição, as 
inadequações das interfaces entre os homens e as técnicas tornam-se 
mais visíveis, precisamente porque as competências humanas, que 
permitem às máquinas desempenhar adequadamente suas funções, ainda 
não estão plenamente desenvolvidas e cristalizadas em comportamentos 
automáticos. 

Esta dissertação tem como objeto de estudo analisar em que medida o 

(des)compasso da introdução de novas tecnologias no processo produtivo da construção 

civil pode ser gerador de acidentes. Se a evolução tecnológica é, na atualidade, considerada 

a grande aliada na melhoria da qualidade e da produtividade nos canteiros de obras, o 

mesmo não se verifica no que diz respeito à segurança nesse setor. O progresso 

tecnológico e a segurança do trabalho não se correlacionam automaticamente, a relação 

entre ambos requer estudos mais aprofundados. 

Embora seja necessária uma abordagem da questão das novas formas de 

adoecimento relacionadas à introdução de novas tecnologias construtivas, nesta pesquisa, 

devido às limitações de tempo e de recursos, será tratada apenas a questão dos acidentes. 

A incontestável importância da indústria da construção civil para a economia do 

Brasil (DIEESE, 2002) contrasta com a elevada taxa de acidentes (SANTANA e 

OLIVEIRA, 2004; PIRES, 2005; FARIAS, 2006). Otimista quanto à mudança desse 

quadro, o presidente do SINTRACON/SP afirma que, nos últimos 10 anos, “o bom uso da 

tecnologia foi um grande aliado de toda esta evolução com uma maior segurança das 

obras” (PIRES, 2005). No entanto, as mudanças tecnológicas, se têm beneficiado a 

                                                 
1 FONSECA, Eduardo D; LIMA, Francisco de Paula A. Novas tecnologias construtivas e acidentes na 
construção civil. Artigo a ser publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO) em 2007. 
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produtividade, nem sempre têm surtido efeitos positivos significativos sobre a taxa de 

acidentes. Ao contrário, certas inovações tecnológicas trazem novos riscos para os 

trabalhadores. 

Sem questionar os benefícios sabidamente alcançados (desenvolvimento de novos 

materiais, melhoria do processo de produção, etc.) pelo setor na busca da industrialização, 

a realidade contrasta-se com o discurso, que debita à modernização tecnológica a 

responsabilidade pela redução dos índices. Se a melhoria da produtividade e da qualidade é 

evidente, o mesmo não ocorre com a redução das taxas de acidentes. Mesmo com a 

clássica subnotificação de acidentes no Brasil, o setor é ainda caracterizado como o 

primeiro no ranking dos índices de acidentes.  

Na indústria da construção civil, grande parte do processo de trabalho continua 

inteiramente dependente do trabalho manual, ou seja, do trabalho vivo e de suas 

habilidades, sem poder usar máquinas e organizar a produção em moldes industriais. O 

processo de produção continua sendo semi-artesanal ou de base artesanal, como na 

manufatura do início da Revolução Industrial (MARX, 1994). Segundo Vargas, a indústria 

da construção civil sempre tentou implantar a racionalização do trabalho, seguindo o 

modelo taylorista, na tentativa de obter um maior controle sobre o trabalho. No entanto, 

essas experiências sempre foram isoladas, pois poucos empresários ousaram tal tentativa. 

Como os métodos de trabalho são bastante variáveis, sem repetição nas suas operações, as 

tentativas de “racionalização” acabam se frustrando e a alta rotatividade da mão-de-obra no 

setor dificulta o treinamento nesse novo método de trabalho (FLEURY e VARGAS, 1983). 

Também os produtos na construção civil são pouco padronizados e produzidos em pequena 

escala, quando não únicos, o que impede a adoção de técnicas desenvolvidas na produção 

industrial em larga escala, baseadas na padronização, na repetibilidade e na modularização.  

Essas características peculiares do setor da construção civil condicionam também o 

processo de aprendizado, que se dá dentro dos canteiros de obras, onde se desenvolvem as 

competências dos trabalhadores: a aprendizagem pela prática, por meio de processos 

informais semelhantes em alguns aspectos ao artesanato, mas sem a organização 

tradicional dos ofícios. A educação formal, prévia à prática profissional, tem poucos 

efeitos no desenvolvimento de qualificações nesse setor. Isso também determina o 

desenvolvimento dos saberes de prudência que permitem o domínio das situações de risco. 
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As empresas onde subsiste a tradicional repartição de tarefas, na qual a iniciativa da 

coletividade não é somente possível como também requerida no processo de trabalho, são 

as melhores para a aprendizagem dos saberes de prudência (CRU, 1983). Somente a 

análise detalhada de um canteiro de obras é que torna possível a percepção dos benefícios 

de deixar os trabalhadores utilizarem suas experiências no trabalho. 

É preciso ter seguido de perto este tipo de canteiro de obras para 
compreender como a flexibilidade da repartição das tarefas, longe de ser 
sinônimo de descaso ou de anarquia é, ao contrário, geradora de trabalho 
bem feito, de correção rápida dos erros, de modificação dos modos 
operatórios mais penosos ou mais arriscados, tanto para os homens como 
para as pedras (CRU, 1987, p. 33). 

O modelo de formação técnica é também determinante na formação dos 

preventores. Analisando a pedagogia em formação inicial do preventor, no setor da 

construção na França, Cru (1995) relata que, embora sendo cada colaborador recrutado 

sobre a base de uma experiência profissional, o modelo de formação utilizado na 

prevenção é constituído de um conjunto de conhecimentos (técnicos, regulamentares, 

médicos e pedagógicos) que ignora toda a experiência desses profissionais no canteiro de 

obras – experiência que não é constituída unicamente de um saber técnico, mas de um 

saber ser nessa comunidade particular, que é rompido por tal modelo de formação. 

Autrement dit, la coupure téchnique/humain induit dans cette formation initiale 
une rupture entre le passé de chacun et son activité future de préventeur (CRU, 
1995, p. 17)2. 

Neste estudo procura-se demonstrar que a introdução de novas tecnologias nos 

canteiros de obras nem sempre produz um efeito benéfico direto sobre a redução de 

acidentes, assim como acontece com a qualidade e a produtividade. A hipótese defendida 

nesta pesquisa é de que as novas tecnologias provocam uma ruptura nos saberes dos 

trabalhadores, desestruturando momentaneamente as estratégias e os saberes de prudência 

desenvolvidos e transmitidos pela prática e, por conseqüência, gerando 

acidentes/incidentes que somente poderão ser evitados mediante o desenvolvimento de 

novos saberes adquiridos em suas atividades com os novos processos. O efeito não é direto 

nem imediato, pois os trabalhadores, antes de se beneficiarem das novas condições de 

trabalho, potencialmente mais seguras, devem reconstituir uma série de saberes práticos 

                                                 
2 Dito de outro modo, o recorte técnico-humano induz nesta formação inicial uma ruptura entre o 
passado de cada um e sua atividade futura de preventor (tradução nossa). 
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para controlar as novas situações de risco, o que acontece somente após vários acidentes 

terem ocorrido (FONSECA e LIMA, 2006). 

Os acidentes ocorrem não porque os riscos sejam desconhecidos ou os 

trabalhadores não tenham sido devidamente treinados nos novos procedimentos. Este é o 

limite do modelo de formação baseado estritamente em normas e procedimentos técnicos 

transmitidos aos trabalhadores via educação formal. No setor da construção civil, ao se 

implantarem novas tecnologias, imagina-se que as competências necessárias se limitam à 

simples aplicação técnica de como fazer uma fôrma, enquanto, na realidade, elas se 

desenvolverão inseridas em um contexto de imposições feitas ao trabalhador no 

desenvolvimento de sua tarefa. Na tarefa modificada, as experiências anteriores não mais 

servirão de base para o desenvolvimento de novos saberes nesse novo campo de 

referências. 

Outros modelos nos parecem mais apropriados para compreender esses momentos 

de transição e de ruptura. Duraffourg, Francescon, Martin e Pelegrin (1993) identificam 

quatro níveis de competências na atividade de trabalho (cf. Figura 1), sugerindo como os 

saberes técnicos e sociais se interpenetram.  

 

Figura 1 – Os quatro níveis de competência 

Fonte: Duraffourg, Francescon, Martin e Pelegrin, 1993. 

 

Os autores se servem desse modelo para explicar a aquisição de competências pelos 

trabalhadores da construção civil: “Ao contrário de uma idéia corrente, a construção de 

competências não se realiza através de ampliações sucessivas do centro para a periferia. No 
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entanto, os programas de formação o deixam entender, como se o ofício resultasse 

unicamente da aplicação de competências técnicas (saber fazer a massa, usar o prumo...). 

Em verdade, a aprendizagem começa antes mesmo de chegar ao canteiro. Ela prossegue, 

no momento da entrada, através da aquisição de referências espaciais e temporais 

necessárias aos atos de cooperação, de colaboração e de trocas de experiências (de trabalho 

e de vida), elas mesmas indispensáveis para a eficácia das ações técnicas” 

(DURAFFOURG et al., 1993). 

No caso da introdução de um novo sistema de escoramento para fôrmas pré-

fabricadas, verifica-se que uma nova situação é criada: a cada problema que surge 

(tendência da fôrma lateral da viga de se deslocar durante a concretagem, argamassa do 

concreto que agarra na treliça e largura mínima do local de encaixe da fôrma) e no sentido 

de solucioná-los, novas competências vão sendo desenvolvidas pelos trabalhadores ao 

longo do processo de aprendizagem e de aquisição de experiências com o novo tipo de 

sistema construtivo. Além das corriqueiras competências técnicas necessárias para a 

execução das fôrmas (conferir nível, prumo, cotas, etc.), outras competências são 

desenvolvidas (amarrar com arame a lateral da viga na estrutura metálica da fôrma, usar 

arame como tirante para puxar a viga para o alinhamento, pisar ou bater com martelo no 

local do encaixe da fôrma onde passa o arame, tirar a argamassa batendo com o martelo, 

pisar no meio da fôrma quando se desloca sobre ela, ouvir o “aviso” da fôrma quando se 

solta durante a desenforma, etc.) para a eficácia dessas ações técnicas.  

O objetivo deste trabalho é explicar esse paradoxo no setor da construção civil, 

especificamente no subsetor de edificações, no caso de inovações introduzidas nos 

processos de execução de fôrmas. A introdução de um novo sistema de escoramento para 

lajes nervuradas, que permite ganhos em qualidade e produtividade, traz novos riscos para 

os trabalhadores, acarretando acidentes em cuja gênese os novos dispositivos são 

diretamente determinantes. 

A abordagem desse aspecto, relativamente amplo, inicia-se por intermédio de 

aspectos mais restritos: 

• Como a introdução desse novo sistema de escoramento para fôrma pré-

fabricada constrange o desenvolvimento da atividade de trabalho para execução 



  20 

dos serviços de fôrma e concretagem das lajes, gerando situações 

acidentogênicas. 

• Quais as estratégias adotadas pelos trabalhadores para resolver as inadequações 

e variabilidades que surgem durante a execução dos serviços de fôrma e 

concretagem das lajes, com esse novo sistema de escoramento para fôrma pré-

fabricada, de forma a evitar os acidentes e a atingir os objetivos da produção. 

• Quais são as circunstâncias organizacionais que influenciam nas condições de 

segurança durante a execução dos serviços de fôrma para concretagem das 

lajes, potencializando o risco específico do novo sistema de escoramento e 

maximizando a probabilidade de acidentes. 

No primeiro capítulo são apresentados tópicos essenciais relacionados à demanda 

da pesquisa, o objetivo geral e os aspectos mais restritos para atingi-lo, bem como os 

pressupostos que sustentam a hipótese.   

O segundo capítulo refere-se ao delineamento do referencial teórico. Busca-se 

conhecer, na bibliografia existente, as críticas feitas à concepção tradicional predominante 

e ainda utilizada para analisar os acidentes, como ocorre a evolução dos debates sobre a 

análise dos acidentes e a emergência de novas abordagens sobre o tema em estudo como 

conseqüência dessa evolução. Conclui-se o capítulo aprofundando-se na questão específica 

da relação entre inovação e acidentes, demonstrando-se os limites da tecnologia e as suas 

conseqüências ao se ignorarem os paradigmas que incluem a subjetividade do trabalho em 

suas análises. A estagnação paradigmática limita o alcance da eficácia dos processos da 

engenharia de segurança de forma concomitante àquela instalada sob a égide do 

desenvolvimento tecnológico. 

No terceiro capítulo relatam-se os caminhos do processo de investigação. Inicia-se 

explicando os fundamentos de opção pela metodologia qualitativa, tendo como via 

principal a AET (Análise Ergonômica do Trabalho). Parte-se da premissa da adequação 

desse método para a compreensão de um fenômeno complexo como o acidente de trabalho, 

ao mesmo tempo em que facilita o encontro de explicações para a ocorrência desses 

acidentes. Em seguida, explicita-se o caminho da demanda.   
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O quarto capítulo abrange o objeto de estudo: identificam-se o subsetor a que este 

pertence e o tipo de empreendimento onde os dados empíricos são coletados. Trata-se das 

especificidades do processo produtivo relevantes ao entendimento do contexto produtivo 

em que se encontra inserida a atividade analisada.  

O quinto capítulo contempla a metodologia alternativa adotada e os dados obtidos 

na pesquisa de campo. Apresentam-se, inicialmente, os relatos dos acidentes – os fios 

condutores do trabalho de campo – a partir dos quais se chega à constatação da existência 

de um primeiro momento (i), em que os trabalhadores, não possuindo experiência com o 

novo sistema, sofrem os acidentes; de um segundo momento (ii), em que eles desenvolvem 

estratégias e competências que evitam os acidentes, e de um último momento (iii), em que, 

mesmo detentores desses saberes, eles ainda se acidentam em função do contexto que os 

rodeia. 

No sexto capítulo retoma-se a discussão da hipótese da pesquisa, procura-se fazer 

um exame minucioso do seu alcance e das questões que fugiram ao seu horizonte de 

análise.  

Por fim, no APÊNDICE A, indicam-se algumas recomendações para o atendimento 

das demandas averiguadas. 
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CAP. 2. AS CONCEPÇÕES DE ACIDENTES E A PREVENÇÃO 

2.1 Crítica aos modelos tradicionais 

No Brasil ainda predomina a concepção de que os “atos inseguros” ou “condições 

inseguras” se antepõem aos acidentes, conduzindo as análises a uma única causa, embora, 

nas últimas três décadas, a teoria multicausal venha ampliando os horizontes e reduzindo a 

importância das causas imediatas dos acidentes (ALMEIDA, 2001). Em um estudo recente, 

Vilela et al. (2004) constatam que as concepções de acidentes subjacentes às análises estão 

centradas na culpa da vítima, o que demonstra que elas resistem e não se alteram na 

atualidade, embora sejam inúmeras as críticas a elas, principalmente a partir das décadas 

de 80 e 90. 

No Brasil, o modelo explicativo monocausal centrado na culpa da vítima 
vem se mantendo intocável no meio técnico-industrial, em meios 
acadêmicos mais conservadores e em organismos oficiais como 
mostraremos neste estudo, mesmo após inúmeras críticas publicadas nas 
décadas de 80 e 90 (VILELA et. al., 2004, p. 573).. 

Tal concepção acentua as violações de procedimentos do trabalhador na linha de 

frente, os atos inseguros são provenientes de processos mentais – como o esquecimento, a 

desatenção, a negligência, etc. –, o que transforma os acidentes em fenômenos 

essencialmente psicológicos. Na literatura, tal concepção encontra-se classificada como 

paradigma tradicional ou clássico da segurança (CATTINO, 2002; DWYER, 2000, apud 

ALMEIDA, 2006). 

Esse paradigma tradicional tem em sua origem raízes das primeiras compreensões 

do fenômeno, em época anterior à transposição do trabalho agrícola e artesanal para o 

capitalismo industrial, quando os trabalhadores pouco falavam dos acidentes – de acordo 

com Paracelsus, eles eram simplesmente devorados por demônios (DWYER, 1991). 

Provavelmente, esse silêncio acerca dos acidentes possa ser mais bem explicado ao se 

olhar para a forma como ele era analisado: 

Se você sofre, se você está doente, se você falha, se você morre, é 
porque você pecou (RICOEUR, apud DWYER, 1991, p. 13).  
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Assim, atribuíam-se as ocorrências às vontades sobrenaturais, à punição por pecado 

ou outra forma de expressar o castigo merecido pela vítima, conduzindo-se as análises para 

a conclusão de se tratar de uma fatalidade ou então ignorando-as (ALMEIDA, 2006).  

Atribuir a ocorrência dos acidentes a uma vontade sobrenatural persiste até o 

momento em que, no setor de mineração inglês, um trabalhador morre ao cair em um poço; 

na tentativa de resgatá-lo, utilizando-se cães ou mais freqüentemente velas, descobre-se ser 

o poço inadequado para entrar: novas fontes de acidentes são reveladas, e ocorre uma 

ruptura com a noção de acidentes como sendo uma causa sobrenatural (DWYER, 1991). 

Embora os relatórios existentes na época fossem ricos em relatos, no que pode ser 

chamado de “relações de trabalho” na contemporaneidade, como estando relacionadas com 

as circunstâncias dos acidentes, os acidentes eram vistos como oriundos da ignorância, da 

resistência e da vulnerabilidade de alguns trabalhadores (os mais jovens e as mulheres), 

gerando, com base nessa concepção, a idéia de um controle maior da administração do 

trabalho para reduzir os acidentes (DWYER, 1991). 

2.1.1 Negação do fator humano 

Enraizada nessa concepção, enfatizando os fatores psicológicos, surge a 

denominada “Teoria do Dominó” (HEINRICH, 1959, apud ALMEIDA, 2006), que, em 

analogia com a periodização histórica, pode ser demarcada como sendo a pré-história da 

análise dos acidentes – os acidentes seriam equivalentes a uma seqüência linear de 

“pedras”, na qual a terceira pedra representa os “atos inseguros” e as “condições 

inseguras”. Essa teoria prevalece por anos como única forma de abordar os acidentes no 

Brasil (ALMEIDA, 2006). 

Posteriormente, sob a influência das idéias da OCT (Organização Cientifica do 

Trabalho), surgem novas formas de análise que utilizam os termos “fator técnico” e “fator 

humano”, que, na realidade prática, constata-se serem equivalentes aos “atos inseguros” e 

às “condições inseguras” (NEBOIT, 2003, apud ALMEIDA, 2006).  

O termo fator humano refere-se ao ato de trabalhar com o intuito de diferenciar e 

contrapor fator humano e fatores técnicos, levando a uma antinomia, confiabilidade técnica 

e não confiabilidade humana, originária de todas as disfunções (LIMA, 2006). Surge, 
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também, uma nova doutrina para explicar as panes: o “fora de especificações” (MENDEL, 

in LLORY, 1999, p. 14). 

Verifica-se, assim, que as análises de acidentes, por não compreenderem a realidade 

do trabalho, conduzem as interpretações por um caminho que leva, inegavelmente, à 

atribuição de culpa aos trabalhadores que atuam nas proximidades da ocorrência (VILELA 

et al., 2004; ALMEIDA, 2001; REASON, 1990).  

Os engenheiros e técnicos de segurança são treinados para aplicar 
técnicas, não para desvendar casos, interpretar e propor novas 
explicações e evidenciar a complexa trama causal dos acidentes 
(ASSUNÇAO e LIMA, 2003, p. 1776). 

As interpretações em termos de um suposto erro, sempre serão possíveis quando se 

analisa o acidente relacionando-o com o comportamento do operador, que comumente 

deixa de adotar, em algum momento, um comportamento normatizado. Confronta-se uma 

situação real com uma situação imaginada possível, exterior em relação à atividade 

concreta de trabalho, encontrando-se ao final da análise a culpa já pressuposta na noção de 

desvio em relação à norma de segurança. Explicar o acidente por culpa, desvio ou erro do 

operador não permite entender por que o operador falhou em situação real. 

O comportamento real é confrontado a uma situação ideal, supostamente 
possível, sem que a atividade real do sujeito, o seu trabalho concreto, 
seja objeto de análise, a não ser como circunstâncias atenuantes de sua 
culpa ou responsabilidade pressupostas (LIMA, 2006, p. 2).  

Debitando as causas dos acidentes ao erro humano, as estratégias de prevenção 

passam a ter como foco exclusivo o "fator humano", as medidas de prevenção passam a ter 

por base a eliminação das variabilidades não desejadas no comportamento humano 

(REASON, 1990). As análises apropriam-se do trabalho humano, e as medidas decorrentes 

impõem a forma de trabalhar, engessando o desenvolvimento da atividade pelo operador 

para alcançar a máxima redução da influência do fator humano no desempenho global do 

sistema (AMALBERTI, 1996). Esses objetivos são compreensíveis, desde que se conclui 

que o homem é o elo frágil dos sistemas homem-máquinas (LIMA, 2006). 

Para reduzir ao máximo a influência do fator humano, essa forma de abordagem 

pressupõe que os fatores de riscos que conduzem a um acidente podem ser conhecidos 

antecipadamente, e é com base nisso que os “check lists” são usados como instrumento de 

análise dos acidentes. 
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Outros autores referem-se a essa abordagem como “antecipacionista” 
(HOODE e JONES, 1996, apud ALMEIDA, 2006), para enfatizar o fato 
de que os fatores de risco que podem originar um acidente ou desastre 
são considerados como conhecidos a “priori” (ALMEIDA, 2006, p. 
188). 

Essas listas não são meras ferramentas inocentes, servem para comparar os 

comportamentos normatizados com as ações identificadas nos acidentes para a verificação 

da diferenciação e da causa do acidente e, sob a influência do viés jurídico, esses 

comportamentos são interpretados como prova de culpa do operador, levando à 

responsabilização da vítima na ocorrência dos acidentes (ALMEIDA, 2006). 

As listas de verificação ou “check lists”, ferramenta comumente utilizada nas 

análises dos postos de trabalho, apresentam uma série de vantagens: são práticas e 

completas quantos aos fatores conhecidos e servem também para evitar que a equipe e/ou o 

profissional responsável pela análise deixe de observar algum fator importante (LIMA, 

1998).  

Porém, quando se generaliza a sua utilização, deixa-se de abordar problemas 

específicos de uma situação de trabalho, proporciona-se a visão apenas do que é conhecido 

e comum a todas as situações de trabalho.  

Os “check lists” não são adequados, primeiramente pelo fato de que a 
sua utilização só possibilita ver o que está na lista, não permitindo uma 
visão mais ampla e possibilitando uma maior compreensão sobre a 
situação que está sendo analisada (LIMA, 1998). 

A sua insuficiência também está relacionada com a amplitude exagerada dos itens 

propostos, incluindo itens não pertinentes à causa do acidente, reduzindo a probabilidade 

de consideração dos riscos da situação e os conduzindo a terem a mesma importância 

quanto, por exemplo, a um simples uso de EPI3 (LIMA, 1998). 

Portanto, mais importante do que identificar as inter-relações entre os fatores em 

uma determinada situação é compreender como esses riscos contribuem para a ocorrência 

do acidente numa determinada situação de trabalho, o que só é possível alcançar com a 

compreensão da atividade de trabalho (LIMA, 1998). 

                                                 
3 Equipamento de Proteção Individual. 
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2.1.2 Ênfase no comportamento 

Outra crítica à abordagem tradicional no Brasil é que quase sempre as análises 

conduzem a medidas de prevenção no sentido de recomendar mudanças de comportamento 

das vítimas (ALMEIDA, 2006). Entretanto, a consciência é apenas um elemento na 

determinação do comportamento das pessoas, não significando que, tendo a pessoa 

consciência do risco, ela irá se preocupar mais com a segurança. É evidentemente 

importante ter consciência dos riscos, porém, a conscientização é limitada para produzir 

comportamento, este depende do contexto, da situação em que a atividade se desenvolve 

(LIMA, 2007). 

Não é a conclusão quanto aos atos inseguros que leva à prevenção 
baseada em mudanças de atitude e de comportamento, mas sim a 
concepção racionalizante de que o comportamento humano é 
determinado exclusivamente pela consciência e que, portanto, o acidente 
decorre da falta de consciência do risco (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 
1677). 

Analisando as práticas de investigação de acidentes adotadas pelas empresas, 

Almeida (2001) destaca que o predomínio de medidas genéricas ligadas ao comportamento 

complementa o frágil quadro das investigações de acidentes, adicionando mais um fator no 

processo de atribuição de culpa e responsabilização das vítimas de acidentes.  

Na realidade, com o acompanhamento da implantação de medidas que buscam 

mudança de comportamento ou o uso somente de medidas ativas (uso de EPI, etc.), em 

situações nas quais o processo de trabalho sofre pouca alteração, verifica-se que elas não 

eliminam a recorrência de acidentes com características semelhantes, ou melhor, as 

recomendações não contribuem mais para uma evolução na segurança (ALMEIDA, 2006). 

Treinamento, cursos, palestras, procedimentos e políticas são 
importantes estratégias para a promoção da mudança de comportamento 
de risco para comportamentos seguros. Desde que se tenha clareza de 
quais são os comportamentos de risco existentes, os comportamentos 
seguros que se deseja estimular, o que faz com que as pessoas ajam desta 
forma e o que é preciso fazer para tornar as mudanças desejáveis pelas 
pessoas. Essa trama complexa de relações (que é invisível aos olhos à 
primeira vista) pode ser a responsável pelo insucesso de ferramentas de 
conscientização em segurança, que atingem seus objetivos em um 
primeiro momento, mas, após um período de tempo, permitem que os 
problemas considerados ultrapassados voltem a ocorrer (BLEY et al., 
2005, p. 89). 
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Porém, os acidentes de trabalho decorrem de “relações e não de um fator ou uma 

condição em si” (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 1774). A análise centrada na causa 

imediata do acidente não proporciona uma compreensão das circunstâncias da situação real 

do trabalhador no desenvolvimento de sua tarefa, deixa de levar em consideração todo um 

contexto que induziu o trabalhador a praticar o ato. 

Os acidentes de trabalho ocorrem no contexto das relações sociais da 
produção (...) os ferimentos e a fatalidade ocorrem em um modo de 
produção que é caracterizado por relações sociais particulares; um modo 
de produção onde, além disso, nem os administradores são agentes 
livres, do ponto de vista sociológico ou existencial (NICHOLS, 1975, 
apud DWYER, 1989).  

Entendendo ser o trabalhador dotado de livre arbítrio na tomada de decisão em uma 

determinada situação, essas análises não buscam a compreensão das circunstâncias do 

acidente inserido em um contexto temporal (ALMEIDA e BAUMECKER, 2004).  

People are viewed as free agents capable of choosing between safe and 
unsafe modes of behavior. If something goes wrong, it seems obvious 
that an individual (or group of individuals) must have been responsible 
(REASON, 1990, p. 2)4. 

Assim, essa forma de ver o acidente, procurando identificar o culpado, impregnada 

de um viés jurídico, em nada contribui para a prevenção dos acidentes.  

Em 1978, Wigglesworth afirma que a culpa lançada sobre as vítimas dos 
acidentes associa-se com o desenvolvimento histórico das noções de 
comportamentos faltoso e negligente, nas legislações de indenização de 
vítimas e de intervenção nos ambientes de trabalho (ALMEIDA, 2001, 
p. 36). 

Não se pode continuar a analisar os acidentes levando-se em consideração apenas o 

momento da tomada de decisão do operador na ponta da linha, reagindo a uma 

determinada situação, como também não se pode continuar confundindo a falha que esse 

operador comete em condições desfavoráveis com a origem dos acidentes, suas causas são 

bem anteriores (AMALBERTI, 1996; ALMEIDA, 2006). 

                                                 
4 As pessoas são vistas como agentes livres e capazes de escolher entre modalidades seguras e inseguras de 
comportamento. Se algo der errado, parece óbvio que um indivíduo (ou grupo de indivíduos) deve ter sido o 
responsável (tradução nossa).  
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2.1.3 Limitação a fatores imediatos 

A escola francesa de ergonomia já aponta, há bastante tempo, a necessidade de uma 

visão para além de uma única causa: os acidentes são originados por uma multiplicidade de 

causas que se inter-relacionam. Entretanto, predomina o costume das análises de se 

limitarem a fatores imediatos dos acidentes, deixando de considerar outros tais, como: 

econômicos, políticos e sociais, que também são determinantes nas ocorrências desses 

acidentes. 

Já há muito tempo, a escola francesa de ergonomia mostrou a 
multiplicidade e a inter-relação entre as causas, ao construir a árvore 
dessas causas (LEPLAT e CUNY. 1979; LEPLAT, 1985). Uma boa 
aplicação desse método foi realizada a respeito de Bhopal, por 
Grenouillet et al. (1986). No entanto, costumamos limitar a análise aos 
fatores internos, ao estabelecimento onde aconteceu o acidente. A 
abordagem antropotecnológica, que permite estudar a transferência de 
tecnologia, sugere que se procure ainda mais longe a origem das 
catástrofes. Assim, passamos do registro das responsabilidades 
funcionais dos operadores e de seus dirigentes ao do pessoal que 
concebe e instala o dispositivo técnico e, depois, ao registro das 
responsabilidades dos que determinam as condições econômicas e 
sociais – ou até políticas – nas quais o dispositivo perigoso foi 
concebido, instalado e explorado (WISNER, 1994, p. 54). 

É necessário entender que as análises de acidentes devem ampliar seus horizontes e 

ir além das situações em que o operador reage às panes, assim como deixar de confundir a 

origem dos acidentes com os erros que o operador comete, tentando detectar e solucionar 

essas panes em situações desfavoráveis, quando a origem dos acidentes está situada bem 

antes (LLORY, 1999). 

Na construção civil várias são as narrativas que possibilitam a constatação da 

predominância do paradigma tradicional ou clássico da segurança em busca da 

responsabilização do trabalhador acidentado. Quando um pedreiro, por “estar trabalhando 

em um andaime mal colocado, se distraiu e caiu...”, a culpa é atribuída ao acidentado por 

falta de atenção (SANTANA e OLIVEIRA, 2004). 

Porém, no estudo da questão da segurança e da prevenção, apoiando-se sobre o 

ponto de vista dos trabalhadores, com base em suas narrativas sobre o seu trabalho e o 

local que a segurança ocupa, pode-se ressaltar que toda situação de trabalho é diferente. 

Por melhor que seja o planejamento, em situações de trabalho sempre haverá a 

possibilidade de uma falha frente à ocorrência de qualquer variabilidade.  
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(...) même là où la sécurité a fait l’objet d’une préparation attentive, elle 
se trouve prise en défaut à la moindre difficulté au moindre imprévu 
(approvisionnement, coordination, delais...) (CRU, 1983, p. 147)5. 

Em sentido contrário, segundo Cru e Dejours (1987), no setor da construção na 

França, os prevencionistas, questionando os fracos resultados dos métodos precedentes e 

favoráveis à introdução de novas tecnologias, anunciaram sua aspiração de reduzir ao 

máximo o fator humano por uma organização do trabalho mais rigorosa. Para tanto, teriam 

como referência a indústria mecânica. A prevenção seria, assim, a introdução de 

procedimentos de segurança a serem adotados pelos trabalhadores, postos como um 

conjunto de medidas técnicas elaboradas por especialistas exteriores ao trabalho e 

transmitidas aos operários. 

Em opposition à cette conception, la psychopathologie du travail suggère 
que les travailleurs ont une connaissance implicite, en profondeur du 
danger. Mais cette connaissnace échappe aux organisateurs du travail, ni 
scolaire ni complètement rationnelle, elle obéit à d’autres logiques. Les 
attitudes de den, de mépris du dager, voire de bravoure et de provocation 
ont pour but de maîtriser la peur créée par le danger et ne prennent sens 
que si l’on reconnaît aux ouvriers cette connaissance implicite (CRU, 
1983, p. 147-148)6. 

Essa forma de prevenção está profundamente relacionada com os novos modos de 

organização do trabalho no setor da construção que têm como pretensão programar e 

controlar, “nos mínimos detalhes, os gestos e modos operatórios de cada operário”; o 

coletivo de trabalhadores prefere, no entanto, renunciar aos modos de prevenção vindos do 

exterior e basear-se na “prevenção espontânea nascida dos saberes das profissões e das 

tradições operárias do setor da construção” (CRU e DEJOURS, 1987, p. 31). 

Ces porcédures spontanées de lutte contre les acicidentes et d’une façon 
plus générale contrel la souffrance (effort inutile, fatigue, etc.) sont en 
partie inconscientes, prises dans un savoir-faire collectif, l’art du métier, 
les traditions, les moeurs (CRU, 1983, p. 148)7. 

                                                 
5 Mesmo onde a segurança resulta de uma preparação cuidadosa, ela é colocada em questão diante da menor 
dificuldade, do menor imprevisto (tradução nossa). 
6 Em oposição à concepção tradicional, a psicopatologia do trabalho sugere que os trabalhadores da 
construção possuem um conhecimento implícito, em profundidade, do perigo. Mas esse conhecimento escapa 
aos organizadores do trabalho; nem escolar nem completamente racional, ele obedece a outras lógicas. As 
atitudes de negação, de desprezo pelo perigo, até mesmo de bravura e de provocação têm por objetivo 
dominar o medo criado pelo perigo e só fazem sentido se reconhecemos nos operários esse conhecimento 
implícito (tradução nossa). 
7 Esses procedimentos espontâneos de luta contra os acidentes e de uma maneira mais geral contra o 
sofrimento (esforço inútil, fadiga, etc.) são em parte inconscientes, adquiridos em um “savoir-faire” coletivo, 
a arte da profissão, as tradições, os costumes (tradução nossa).  
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É falso pensar que o operador é o único responsável pelo acidente, embora exista a 

causa humana na rede de causas de um acidente; supõe-se serem as máquinas infalíveis, de 

confiabilidade superior à do homem, e o sistema técnico um apoio infalível. Assim, o 

homem seria a barreira a ser transposta para um funcionamento sem falhas. 

Um dos eixos centrais do pensamento de Alain Wisner é que toda 
máquina é cultural. Isto nos ajuda a entender porque a oposição usual 
entre “falha técnica” e “erro humano” é inadequada para compreender os 
acidentes e para atuar na prevenção.  
A crítica à concepção predominante e oficial da separação entre falha 
técnica e erro humano se apóia em um triplo ponto de vista: 
1) os acidentes são multicausais, se explicando sobretudo por uma 
rede complexa de causas (como analisado pelo método de árvore de 
causas) e não por uma causa, como leva a pensar a classificação em 
termos de erros humanos; 
2) há evidentemente causas humanas na rede causal, mas é falso 
pensar que unicamente o operador que está na linha de frente seja 
responsável pelos acidentes; 
3) acredita-se que o sistema técnico é um suporte infalível, que as 
máquinas não falham ou que são mais confiáveis do que os homens 
(LIMA, 2006). 

Resumidamente, o paradigma tradicional tem os seguintes objetivos: 

a) a melhoria dos níveis de saúde e segurança seria conseguida com 
melhorias tecnológicas, sanções disciplinares, reforço da 
normatização e controles oriundos de ações de especialista; 

b) o ser humano é a parte não confiável e portadora da insegurança dos 
sistemas; 

c) o erro é visto como “falha” ou “defeito” originado da negligência 
dos operadores (DWYER, 2000; CATTINO, 2002, apud 
ALMEIDA, 2006, p. 187-188). 

Frente a esse quadro, a evolução da análise ocorre com uma dupla constatação: as 

explicações não são suficientes e os sistemas técnicos não são tão confiáveis quanto se 

imagina.  

Assim, os debates da atualidade passam a serem conduzidos por duas correntes: a 

da segurança comportamental e a da segurança sistêmica.  

o A primeira interpreta os acidentes como originários de comportamentos 

faltosos, os “atos inseguros”, equivalentes aos erros ativos dos operadores.  

o A segunda descarta a idéia de erro humano e introduz novos desafios para a 

investigação do comportamento humano em sistemas sociotécnicos abertos 

(ALMEIDA, 2006). 
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A discussão que se segue passa a enfocar as concepções da segunda corrente acima 

mencionada e analisa as novas propostas de metodologias de análise dos acidentes. 

2.2. As novas abordagens de acidentes 

A partir dos anos 70, o progresso da segurança tem se orientado por dois caminhos, 

sob o credo da técnica: a) aperfeiçoamentos técnicos para diminuir panes e impedir erros 

humanos (fool proof systems), b) desenvolvimento do retorno de experiências que 

proporcionem uma melhor avaliação do risco de falhas e a adoção de medidas para impedi-

las (AMALBERTI, 1996).  

Porém, as análises de acidentes da modernidade avançam segundo uma nova visão, 

que afasta o comportamento do operador como causa dos acidentes, enfraquecendo a 

primeira proposição acima.  

Vários acidentes particularmente dramáticos pela magnitude foram 
objeto de descrições pormenorizadas ao longo dos últimos anos: Three 
Miles Island, Bhopal, Tchernobyl, Challenger, em Cabo Kennedy, etc. O 
estudo dessas catástrofes descartou definitivamente a predominância do 
comportamento dos operadores como causa do acidente (WISNER, 
1994, p. 54). 

É inegável a contribuição da técnica na evolução dos níveis de segurança, mas as 

escolhas técnicas são ambivalentes: contribuem para reduzir a freqüência dos acidentes, 

mas, ao mesmo tempo, geram outros acidentes (AMALBERTI, 1996). Tal questão será 

mais bem analisada adiante, na seção 4.3 Inovação e acidentes. 

Criam-se processos de sistematização das análises de acidentes como prática 

auxiliar da política ou da gestão em SST, divididos em quatro etapas (Quadro 1), dando-se 

início à ampliação das análises de acidentes.  

Quadro 1: Etapas do processo de sistematização da análise de acidentes 

1 Preparação da análise, definição do evento a ser analisado e suas 
conseqüências; 

2 Análise propriamente dita com propostas de correção e relatório escrito; 

3 Implantação de correções e seu acompanhamento; e 

4 Retro-alimentação ou “feedback” do sistema com atualização baseada nos 
ensinamentos aprendidos na análise. 

Fonte: Almeida, 2006. 
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2.2.1 Uma visão sistêmica 

Percebe-se que as etapas de preparação das análises passam a inserir conceitos 

como o de subsistema de análise de acidentes e incluem também definições prévias dos 

recursos humanos e materiais a serem utilizados, assim como uma estruturação das 

informações para servirem de base na elaboração de prioridades pelo setor de segurança, 

etc. (ALMEIDA, 2006). 

Porém, todos esses esforços, que deveriam beneficiar a segurança dos sistemas técnicos, 

dificilmente têm êxito. Os “métodos de retorno”8 (a realimentação dos resultados ou 

feedback), por exemplo, até o presente momento produzem resultados decepcionantes: a 

título de prevenção pouco contribuem, servindo mais para uma análise após a ocorrência 

do acidente (AMALBERTI, 1996). Nas análises de acidentes constata-se que fatos 

similares precedentes eram desconhecidos pelos especialistas.  

La commmission d’enquête de l’accident de l’Airbus A 320 du mont Sainte-
Odile a interrogé les bases de donnés pour savoir s’il existait des précurseurs 
d’erreurs d’affichage de mode vertical par d’autres équipages que celui de 
l’appareil accidenté. A la grande surprise des enquêteurs, et alors qu’aucun 
bulletin de danger n’avait été émis para les organismes en charge du retour 
d’expérience, on a découvert plusieurs cas identiques (mais évidemment sans 
accident à l’issue). Ceci montre clairement qu’il ne suffit de recueillir 
l’information, il faut aussi savoir traiter, particulièrment quand on dispose de 
milliers de comptes rendus. (AMALBERTI, 1996, p. 31)9. 

Verifica-se, assim, que as análises de acidentes estão voltadas para gerir panes ao 

invés de manterem um funcionamento sem falhas (AMALBERTI, 1996), e que há também 

necessidade de analisar outros fatores adversos, como incidentes, quase-acidentes e danos 

materiais como instrumento de auxílio à prevenção (ALMEIDA, 2006). E, além disso, os 

compromissos na atividade normal (AMALBERTI, 1996). 

                                                 
8 Comuns na aeronáutica e nas tecnologias de riscos, o sistema de retorno de experiência surge com o 
objetivo de prevenir a repetição das ocorrências de incidentes e acidentes, ao possibilitar, a qualquer tempo, o 
resgate das informações retornadas e registradas. Para alcançar o seu objetivo, apóia-se em diferentes 
técnicas: obrigatoriedade de relatórios em casos de incidentes ou acidentes graves; faculdade de relatórios de 
incidentes leves; análise detalhada, se possível gravada, e pesquisa sobre os temas (AMALBERTI, 1996). 
9 A comissão de pesquisas do acidente do Airbus A 320, no monte Sainte Odile, interrogou as bases de dados 
para saber se existiam antecedentes de erros de exibição de modo vertical por outras tripulações, além 
daquela do aparelho acidentado. Para grande surpresa dos pesquisadores, nenhum boletim de perigo havia 
sido emitido por qualquer organismo responsável pelo retorno de experiência; foram descobertos vários casos 
idênticos (mas sem acidentes). Isso mostra claramente que não basta recolher a informação, é preciso 
também saber tratá-la quando se dispõe de milhares de relatos (tradução nossa). 
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Novos fatores causais surgem: “causas raízes ou básicas e as causas subjacentes ou 

contribuintes” (ALMEIDA, 2006, p. 189). Apesar de não ser clara a razão para a 

diferenciação desses fatores causais, constata-se que sua utilização é ampliada em diversas 

técnicas de análise de acidentes (ALMEIDA, 2006).  

Essas mudanças nas análises de acidentes, fundadas sob o conceito de um sistema 

aberto que interage com o seu ambiente, em que os subsistemas técnicos (máquinas, 

equipamentos, etc.) e os subsistemas sociais (indivíduos, grupos, etc.) devem ser 

considerados em conjunto, são na prática contraditórias em relação a esse conceito; assim, 

embora o conceito de sistema presuma uma cooperação entre os atores, o que se observa é 

o oposto: apropria-se do trabalho humano e procura-se impor formas de trabalhar, 

engessando o desenvolvimento da atividade pelo operador, que tem que ser fiel aos 

procedimentos impostos (AMALBERTI, 1996). 

Uma das diferenças dessas novas técnicas de análise em relação à concepção 

tradicional é que elas procuram explicar o que realmente aconteceu e não indicam o 

descumprimento de procedimentos ou normas como causa do acidente, o momento de 

parada não se dá em causas próximas ao acidente (ALMEIDA, 2006). Nas novas técnicas 

de análises, quando levadas a sério, a identificação das causas vai além das causas 

imediatas, identificando causas gerenciais e até da alta hierarquia da empresa, o que causa 

um grande embaraço para a organização, assim explicando-se o não aprofundamento nas 

análises pela equipe de segurança (ALMEIDA, 2006). Aqui o risco é buscar outros 

culpados: os gerentes! (LIMA, 2007). 

Essas técnicas, baseadas na teoria de sistemas, ao criticarem as concepções 

comportamentais das análises de acidentes, também quando enfatizam a análise em 

aspectos organizacionais não atendem às necessidades referentes à subjetividade dos 

agentes, fazem crer que a busca por uma dimensão organizacional está relacionada com a 

negação da dimensão subjetiva (ALMEIDA, 2006). 

Vários estudos têm demonstrado ser necessário investigar as origens dos 

comportamentos humanos nas causas diretas de um acidente, mas que, entretanto, eles 

continuam sendo interpretados com base no paradigma tradicional (VILELA et al., 2004; 

BAUMECKER, 2000; LLORY, 1999, apud ALMEIDA, 2006).  
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2.2.2 O compromisso cognitivo 

Assim, é indispensável uma nova forma de abordagem que possibilite compreender 

os compromissos cognitivos – mecanismos cognitivos que garantem um compromisso 

eficaz na execução de uma tarefa, geralmente composto de três objetivos contraditórios: 

garantir a segurança pessoal e do sistema; ter um bom desempenho no desenvolvimento da 

tarefa imposta, porém cobiçada, e procurar minimizar as conseqüências fisiológicas e 

mentais – criados pelos operadores, que garantem a segurança em situação real de trabalho 

(AMALBERTI, 1996). 

O erro tem papel fundamental na regulação desse compromisso e é subestimado ou 

mal-interpretado nas concepções tradicionais, que o vêem como manifestações negativas 

do comportamento humano; não é a ausência de erros que garante a segurança de um 

sistema, mas sim a capacidade de recuperação dos operadores quando percebem seus erros 

(AMALBERTI, 1996). 

Les erreurs commises semblent servir au sujet à prendre conscience de 
son activité et à régler son compromis cognitif optimalement pour 
converger vers la solucion. En bref, le sujet se sert des erreus qu’il 
commet pour auto-évaluer en continu son foncitionnement cognitif et 
régler ses prises de risques (AMALBERTI, 1996, p. 168) 10. 

A análise dos acidentes deve servir para se compreender a ruptura do compromisso 

cognitivo. Somente com o estudo de situações habituais, analisando-se as atividades de 

trabalho no máximo levemente incidentais é que se compreende como o operador mantém 

o compromisso cognitivo; e essa compreensão é a chave para a concepção de instrumentos 

de assistência eficazes para o operador e das tecnologias de modo geral, de outro modo, 

geram instrumentos ineficazes, que modificam o compromisso cognitivo (AMALBERTI, 

1996).  

O operador, antes de executar uma tarefa, dispõe de experiências anteriores em 

situações similares, obtidas de seu aprendizado profissional, que irão subsidiá-lo quando se 

modificam suas capacidades.  

                                                 
10 Os erros cometidos parecem servir para que o sujeito se conscientize de sua atividade e regule seu 
compromisso cognitivo em direção à solução. Em resumo, o sujeito se serve dos erros cometidos para avaliar 
seu funcionamento cognitivo e regular sua situação de risco (tradução nossa). 
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Individualmente, a mobilização das competências adquiridas com a 
experiência estaria na base da elaboração dos modos operatórios, os 
quais podem ser considerados estratégias para compensar certos 
declínios das funções psicofisiológicas (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 
1784). 

Porém, somente essa estratégia não é suficiente, as fontes de incompreensões 

podem ser elevadas ou não na condução de um sistema e paralelas às atividades de 

condução normal (AMALBERTI, 1996), ou melhor: 

Com a experiência, se a organização do trabalho permite, os operadores 
adaptam cada vez mais suas estratégias em função do seu custo físico, 
em termos de esforços a fornecer e do tempo destinado à realização das 
tarefas (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 1784). 

Assim, o objetivo do compromisso cognitivo é proteger melhor o sistema produtivo 

e assegurar a segurança do próprio operador, evitando o esgotamento e as seqüelas para a 

sua saúde (AMALBERTI, 1996). 

2.2.3 As estratégias e os saberes 

Somente conhecendo as práticas que os trabalhadores constroem para contornar os 

imprevistos e gerir os riscos é que se torna possível entender o que leva ao insucesso do 

operador em situação real frente às exigências contraditórias da organização do trabalho.  

No espaço de trabalho, as exigências são contraditórias, mas os 
trabalhadores constroem uma prática para contorná-las, que só é eficaz, 
porque é rica em conhecimentos. São os conhecimentos que permitem 
responder aos imprevistos no desenvolvimento, implantação e 
manutenção dos sistemas, e ainda gerir os riscos para a saúde 
(ASSUNÇÃO, 2003, p. 294). 

As dificuldades que esses operadores encontram são também frutos da divisão 

social do trabalho, que separa projetistas de operadores.  

Quanto mais avança a divisão horizontal do trabalho, menos conteúdo 
intelectual possui a tarefa e mais se aprofunda a divisão vertical. Todas 
as atividades de preparação e de planejamento, envolvendo instrumentos 
e máquinas, produtos, matérias-primas, coordenação das tarefas, 
qualidade, tempos de produção e quantidade, passam a ser atribuídos aos 
engenheiros e administradores (LIMA, 1998, p. 174). 

É necessário ter em mente que cada um possui saberes diferentes e representações 

diferentes, que não podem ser desprezados quando se deseja alcançar uma maior 
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segurança; é necessário um intercâmbio desses saberes, respeitando-se seus limites (LIMA, 

2006). 

São esses saberes, as estratégias individuais e coletivas elaboradas pelos 

trabalhadores que fazem com que os acidentes nunca sejam idênticos. Pode-se falar de 

acidentes assemelhados, com modos operatórios assemelhados, mas não de um mesmo 

acidente, com os mesmos modos operatórios (ALMEIDA, 2001). Portanto, explicar um 

acidente e alcançar uma maior segurança só será possível se reconhecidos esses saberes. 

A competência corresponde justamente ao saber encontrar o “bom 
compromisso”, ou seja, a aquisição de habilidades e estratégias gestuais 
individuais e coletivas. É por isso que os gestos de cada pessoa são 
diferentes, inclusive daquelas que tiveram formação semelhante 
(BOURGEOIS e COL, apud ALMEIDA, 2001, p. 13). 

O trabalho se torna perigoso pelo seu engessamento, pelo não reconhecimento das 

estratégias ou modos operatórios que o trabalhador desenvolve para atingir os objetivos 

impostos com os meios de produção que lhe são fornecidos, pela redução ao mínimo das 

possibilidades do trabalhador de exercer suas competências, “que sustentam as estratégias 

de regulação dos riscos” (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 1769). 

Esses saberes de prudência e os modos operatórios são referidos por Amalberti 

(1996) como sendo o compromisso cognitivo dos operadores, ou seja, a habilidade desses 

operadores em administrar, em situação dinâmica, os mecanismos cognitivos de forma a 

minimizar as conseqüências fisiológicas e mentais. Segundo o autor: 

As razões naturais da fragilidade do compromisso podem ser resumidas 
em três categorias: 1/ ambição excessiva de performance; 2/ má 
visibilidade de suas capacidades; 3/ falta particular de recursos 
(AMALBERTI, 1996, p. 195). 

A ambição excessiva de aumentar a performance leva à fragilização do 

compromisso cognitivo, minimizando as suas margens de recursos disponíveis para 

execução da tarefa e elevando os riscos. Essas razões podem ser conjunturais ou impostas 

do exterior por força de um sistema sociotécnico (AMALBERTI, 1996). 

A má visibilidade é determinada pela falta de conhecimento suficientemente 

desenvolvido. O trabalhador acredita ter o conhecimento necessário para desenvolver sua 

tarefa, porém, esse conhecimento não é suficiente. Essa falta de visibilidade é verificada 

principalmente em novatos (AMALBERTI, 1996). 
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A falta particular de recursos reside na impossibilidade do compromisso cognitivo 

de atingir os objetivos a que estava habituado, devido à ocorrência de eventos inesperados 

que prejudicam, em termos de recursos disponíveis: fadiga, estresse, etc. (AMALBERTI, 

1996).  

2.3 Inovação e acidentes 

Com o crescente crescimento do poder tecnocrático, que no exercício desse poder 

transforma conhecimento em força produtiva, resultando na contemporaneidade em uma 

sociedade denominada “pós-industrial”, “terceira onda” e “tecnocrática”, grande parte das 

indústrias, pós-industriais, são concebidas de forma a não permitir aos operadores, do 

ponto de vista temporal e funcional, adquirirem as competências necessárias para 

desenvolver suas tarefas, inviabilizando qualquer esforço desses operadores sobre o 

controle dos perigos em situações de anormalidade (DWYER, 1990). A busca pela 

produtividade recorde absorve os ganhos em segurança, que quase sempre ficam aquém 

dos ganhos de produção, quando os trabalhadores são submetidos ao limite máximo de sua 

capacidade (física, cognitiva e psíquica). 

Nas empresas, hoje, a produção está sendo continuamente levada a seus 
limites máximos, exigindo performances atléticas e que se batam 
recordes de produção. Em conseqüência, as regras e os espaços de 
segurança já conquistados são sistematicamente absorvidos pela 
produtividade (AMALBERTI, 1996, apud LIMA e ASSUNÇÃO, 2000, 
p. 87). 

Vários são os exemplos de acidentes oriundos das conseqüências negativas da 

constante busca de uma maior performance. Esse limite é constatado no acidente com o 

trem do ICE11, na Alemanha, que serve para demonstrar como a sociedade moderna se 

torna refém de suas próprias catástrofes tecnológicas. 

Tal evolução dos acidentes paradigmáticos mostra como a sociedade 
moderna torna-se a sua própria catástrofe natural, já sem necessidade de 
terremotos e furacões (...) Hoje, na terceira revolução industrial, essa 
tendência agrava-se ainda mais: as catástrofes tecnológicas concentram-
se desde o início dos anos 80 e são responsáveis por um número maior 
de mortos e feridos do que as “autênticas” catástrofes naturais e as 
contendas militares juntas (KURZ, 1998).  

                                                 
11 O InterCityExpress ou ICE são trens de alta velocidade, construídos pela Siemens AG e Associados, 
projetados para funcionar principalmente na Alemanha e em países vizinhos. Disponível em : 
http://pt.wikipedia.org/wiki/InterCityExpress. Acesso em: 06 mar. 2007. 
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A notícia do acidente repercute profundamente na Alemanha, principalmente no 

que diz respeito à técnica, que a população alemã acreditava ser infalível, destruindo 

totalmente a ilusão de que a técnica alemã era sólida e confiável: 

(...) a população alemã mostra-se tão assustada porque, até agora, era 
ponto pacífico que tais catástrofes só aconteciam com os ‘outros’, para 
os quais a técnica não é tão sólida e o pessoal é menos disciplinado – nos 
países mediterrâneos e do Terceiro Mundo (KRUZ, 1998). 

Analisando-se a história do capitalismo, pode-se dizer que o acidente é fruto de 

uma longa política capitalista de transporte onde, inicialmente, o trem é um marco da 

evolução tecnológica do capitalismo industrial, porém, por não oferecer mais lucros 

satisfatórios aos investidores, cai em desgraça, passando a idéia capitalista a não ser mais a 

de fornecer meio de transporte, mas vender o próprio meio de transporte – o automóvel. 

Em sua origem, a ferrovia foi uma das tecnologias maternas do 
capitalismo industrial. Ao fim do século 19, porém, ela caiu em desgraça 
junto aos investidores, pois ficou patente que, em razão dos elevados 
investimentos e do longo período de carência para recuperá-los, só a 
custo – ou não como empreendimento privado – ela se prestava a uma 
exploração rentável. Foi assim, porém, que o “espírito” capitalista 
concebeu a gloriosa idéia de vender não a mera utilização do transporte, 
mas o próprio meio de transporte: a todos a sua própria locomotiva, na 
figura de um automóvel! (KURZ, 1998). 

Passando a ser meio de transporte para as classes menos favorecidas 

subvencionadas pelo Estado, as ferrovias caem em desgraça e gradativamente são 

sucateadas; ao surgir o neoliberalismo com a lógica da rentabilidade, o que sobra é 

privatizado, sobrevindo o ICE com seus trens de luxo, ficando as ruas para a classe média 

baixa com seus automóveis (KURZ, 1998). 

Inicia-se, assim, uma verdadeira reestruturação da malha ferroviária, e para cortar 

despesas, a favor de uma roupagem de conforto aos passageiros, os empresários desprezam 

os investimentos em segurança – entre esses investimentos encontravam-se as 

recomendações sugeridas pelos engenheiros, principalmente no que se refere ao reforço 

nos pneus de aço que se soltaram, causando o acidente do trem do ICE (KURZ, 1998). A 

catástrofe fora preanunciada: várias advertências foram dadas por repetidas falhas nos 

sistemas técnicos, mas o trem, rentável, continuava aumentando a sua velocidade. 
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A catástrofe, portanto, estava programada, justamente por aquela 
‘eficiência’ empresarial que tanto se evoca. Já antes, os ferroviários, 
reduzidos ao extremo, haviam demonstrado que eram exigidos acima de 
suas capacidades, e o sistema técnico, pulverizado pelo ‘outsourcing’, 
falhara repetidas vezes (KRUZ, 1998). 

2.3.1 A desregulação dos mecanismos naturais 

Desde a Antiguidade, a atividade de gerir “sistemas” já se apresentava quando a 

humanidade buscava o domínio das águas e o transporte de materiais pesados; porém, esse 

tipo de atividade muda de natureza quando considerados três itens causadores de múltiplos 

efeitos: um distanciamento da condução manual do sistema, a busca por uma produtividade 

sempre superior e a busca pela segurança (excelência na proteção dos riscos e suas 

responsabilidades) – os dois primeiros se relacionam, e é historicamente demonstrado que 

o ganho de produtividade depende do progresso tecnológico12 (AMALBERTI, 1996).  

Esse ganho na produtividade, com o desenvolvimento de novas tecnologias, tem o 

seu lado negativo, traz conseqüências à segurança. Embora os sistemas técnicos sejam bem 

mais confiáveis, os riscos residuais são mais frágeis e menos toleráveis, além de 

desregularem os mecanismos “naturais” de equilíbrio do compromisso cognitivo 

(AMALBERTI, 1996).  

                                                 
12 Para aumentar a produtividade, o valor a mais que o trabalhador cria além do valor da sua própria força de 
trabalho – a mais-valia –, “é mister que se transformem as condições técnicas e sociais do processo de 
trabalho, que muda o próprio modo de produção, a fim de aumentar a força produtiva do trabalho” (Marx, 
1994, p. 362). Para tal, o capital poderá fazê-lo de duas maneiras: aumentando o número de horas trabalhadas 
(mais-valia absoluta) ou introduzindo inovações tecnológicas, que impliquem aumentar a produtividade sem 
alterar o salário (mais-valia relativa). “Chamo de mais-valia absoluta a produtividade pelo prolongamento do 
dia de trabalho, e de mais-valia relativa a decorrente da contração do tempo de trabalho necessário e da 
correspondente alteração na relação quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de trabalho” 
(Marx, 1994, p. 363). A peculiaridade do processo capitalista é a transformação do trabalho em processo 
fundamental de valorização, especificamente a força de trabalho que pode ser fornecida além do necessário 
para reconstituir o seu valor, que se materialize em produto excedente, o lucro do capitalista, a mais-valia 
(Napoleoni, 1981). 
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Au lieu de rester au sol para très mauvaises conditions météorologiques, 
ces qui fut le cas jusqu’aux années 80, les avions de combat peuvent 
voler dans ces conditions de très mauvaise visibilité à 30 mètres du sol à 
des vitessesde l’order de Mach 1. Au lieu de transporter 100 personnes 
comme sur um avion des années 70, les plus Gros porteurs civils 
transportent maintenant 500 personnes. Au lieu de contrôler quelques 
avions à la fois comme dans les années 60, les contrôleurs actuel sont 
parfois amenés à gérer 25 avions à la fois, et ce chiffre pourrait encore 
augmenter avec l’ intrduction d’aides informatique dans um futur assez 
proche (AMALBERTI, 1996, p. 27)13. 

Os trabalhadores são expropriados dos mecanismos de regulação do risco e do 

controle da segurança do trabalho, as profissões têm sido vítimas de um desmantelamento 

progressivo dos saberes de prudência. 

Esta profissão [dos trabalhadores das pedras], com tudo o que contém de 
saberes de prudência é atualmente vítima de um desmantelamento 
progressivo pela organização moderna do trabalho, como acontece com 
várias outras (CRU e DEJOURS, 1987, p. 33). 

Fatores como “fase de aprendizagem e de domínio de um novo processo” são 

desprezados e as inovações tecnológicas introduzidas, mesclando-se atividade produtiva e 

experimentos, preocupando-se mais com o aumento da produtividade, o que a torna 

incompatível com o processo de aprendizagem e o domínio do novo processo, deixando-se 

de lado a questão da segurança dos trabalhadores ou não lhe dando a devida importância 

(ASSUNÇÃO e LIMA, 2003, p. 1788). 

2.3.2 A ruptura de uma cultura profissional 

São essas formas de cultura profissional coletiva (saberes de prudência) que 

constituem a competência individual, possibilitando, por exemplo, que dois pilotos de 

avião, que nunca trabalharam juntos, sejam capazes de compor uma equipe 

(JOUANNEAUX e CLOT, 2002). Analisando-se dois acidentes na aviação, verifica-se que 

a causa de ambos está na quase-obrigação do modo “todo automático” ao provocar uma 

ruptura com a cultura profissional dos pilotos. 

                                                 
13 Em vez de ficar no chão sob péssimas condições meteorológicas, como ocorreu até os anos 80, os aviões 
de combate podem hoje voar nessas condições de visibilidade a 30 metros do solo, à velocidade da ordem de 
Mch 1. Em vez de transportar 100 pessoas, como nos anos 70, os grandes aviões civis transportam agora 500 
passageiros. Em vez de controlar apenas alguns aviões simultaneamente, como nos anos 60, os controladores 
atuais são, às vezes, obrigados a controlar 25 ao mesmo tempo, e este número poderá ainda aumentar com a 
introdução da informática em um futuro bastante próximo (tradução nossa). 
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Le nouvel avion et as contrainte d’utilisation ont introduit <<en force>> 
l’exécution de modes d’sction en conflit avec le genere antérieur, er le 
commandant de bord n’a pas su se déprendre de cette contradiction 
(JOUANNEAUX e CLOT, 2002, p. 57)14. 

Os dois acidentes analisados servem para demonstrar a desestruturação que a 

introdução de uma nova tecnologia causa na atividade do piloto, quando os vôos passam a 

ser formalizados na língua da máquina, constituindo-se, assim, numa ruptura da cultura 

profissional dos pilotos. 

Ainse, l’introduction des avions informatisés a constitué une rupture 
dans la culture professinnelle des pilotes, car la quasi-obligation du tout 
automatique oblige à formalize tout segment du vol dans le langage de la 
machine, aux dépens de la pensée propre des pilotes (JOUANNEAUX e 
CLOT, 2002, p. 60)15 

Amalberti (1996) atribui à evolução tecnológica (automação e assistência 

inteligente) dos últimos 15 anos uma das causas da ruptura do compromisso cognitivo, ao 

fazer com que os operadores só consigam trabalhar mediante o auxílio de um compromisso 

não-natural. Rompe-se com a capacidade da segurança ecológica (o compromisso 

cognitivo dos operadores), com as estratégias que o operador dispõe para atingir os níveis 

de performance desejados, levando-se em conta a qualidade da execução e os riscos aceitos 

(AMALBERTI, 1996). 

Essas ajudas externas esvaziam os conhecimentos adquiridos na detecção e na 

recuperação dos erros pelo operador, que agora passam a ser função da máquina, que passa 

a detectar e recuperar os erros, evitando, acima de tudo, cometer erros que não possam ser 

recuperados (AMALBERTI, 1996).  

E é aí que a crescente aceleração da evolução tecnológica se depara com um grande 

paradoxo no que tange à relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho.  

                                                 
14 O novo avião e o seu constrangimento de utilização têm introduzido “na força” a execução do modo de 
ação em conflito com o gênero anterior, e o comandante de bordo não sabe como se desprender dessa 
contradição (tradução nossa).  
15 Assim, a introdução dos aviões informatizados tem se constituído numa ruptura na cultura profissional dos 
pilotos, porque a quase-obrigação de tudo automático obriga-o a formalizar todo o segmento do vôo na 
língua da máquina, a expensas do pensamento próprio dos pilotos (tradução nossa). 
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Em particular, a crescente automação nos coloca diante de uma situação 
de certa forma paradoxal: o sistema ideal é aquele que funciona sem a 
intervenção dos operadores que, no entanto, têm que intervir em caso de 
incidente (LIMA, 1992, p. 4). 

Precisamente nas situações mais complexas, se por um lado a competência para 

desenvolver uma tarefa é desprezada, paradoxalmente, por outro, são essas as 

competências que as empresas têm atualmente buscado nas pessoas.  

As mudanças técnicas organizacionais e econômicas dos últimos dez 
anos levaram os chefes de projetos e de empresas a substituir 
progressivamente o termo “qualificação” pelo de “competência” para 
pensar o problema dos ajustes das pessoas às tarefas ou aos objetivos, 
bem como a buscar procedimentos ou modelos de avaliação dessas 
competências (SCHWARTZ, 1998, p. 101).  

 Essa busca é acompanhada de uma ilusão de determinar a priori as competências 

necessárias para uma determinada tarefa. Trabalhar é desenvolver habilidades singulares e 

coletivas para fazer face às variabilidades integrantes do meio, procurando encontrar o 

melhor compromisso entre os objetivos, a tarefa, os meios de trabalho, sem elevar a carga 

de trabalho.  

Essa impossibilidade de determinar a priori o que é localmente um 
“meio” de trabalho parece-nos de fato um dado universal, mesmo 
quando, em virtude do rigor das restrições e das diretrizes, essa 
variabilidade é dificilmente perceptível. Deveríamos conceber essa 
impossibilidade como algum defeito ou como a rigorosa contrapartida de 
uma variabilidade constitucional do próprio meio, que requer de seus 
agentes que recorram à originalidade de suas experiências e nela 
encontrem os recursos para enfrentar o que há de inédito na situação 
(SCHWARTZ, 1998, p. 107). 

Os sujeitos competentes são, assim, aqueles que mais rapidamente aprendem com 

os retornos dos erros. Renovando a imagem de seu próprio funcionamento, encontram as 

melhores maneiras de regulação do compromisso cognitivo em termos de risco-

performance.  

Les erreurs commises ont aussi une utilité évidente dasns les processus 
d’apprentissage et d’adaptation. Rappelons que les meilleurs sujcts ne 
sont pas ceux qui ne font pas d’erreurs, mais ceux que récuperent les 
erreurs commises (AMALBERTI, 1996, p. 195) 16. 

                                                 
16 Os erros cometidos têm também uma utilidade evidente nos processos de aprendizagem e de adaptação. 
Relembremos que os melhores sujeitos não são aqueles que não cometem erros, mas aqueles que recuperam 
os erros cometidos (tradução nossa). 
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2.3.3 A atividade: experiência e encontro 

Sendo assim, pensar o problema de ajuste das pessoas às tarefas é desprezar que, se 

por um lado a atividade de trabalho é descritível, por outro, ela é “sempre também, em 

parte, experiência ou encontro” (SCHWARTZ, 1998, p. 112). 

Essa ressingularização em relação às normas antecedentes marca de 
modo permanente todos os elementos da atividade. E ser competente, 
num sentido muito diferente do primeiro ingrediente17, equivale a ter-se 
“imbuído”, num grau mais ou menos forte, dessa historicidade que a 
dimensão conceitual, pelo menos num primeiro momento, ignora 
(SCHWARTZ, 1998, p. 113). 

Recorrendo-se ao caso do desenvolvimento do co-piloto eletrônico para o futuro 

avião francês Rafale, pode-se verificar que toda a atividade de trabalho não é apenas 

descritível, mas também experiências e encontros. Visando melhorar a segurança de vôo e 

a tomada de decisão tática e estratégica, o sistema de ajuda é construído a partir da 

observação de um piloto perito, cujo avião (Mirage Flcr) melhor configura o que seria o 

Rafale, em situação real de vôo, possibilitando a explanação do modelo de conhecimento 

que permite a gestão dinâmica dos conhecimentos e a mecânica de vôo (os conhecimentos 

sobre as instituições e regulamentos) (AMALBERTI, 1996).  

O perito prepara e tenta realizar três missões e não consegue concluir nenhuma, por 

falta de tempo ou por erro de navegação, sendo dois os motivos para o seu fracasso: 

• Ele precisa se assegurar de que o sistema funciona bem e de que ele está em 

situação normal, porém, alguns dados que ele utilizava não estão mais 

disponíveis no novo sistema de ajuda. 

• Ele fica em poder do sistema para garantir a ação a ser tomada, o sistema lhe 

oferece informações apenas necessárias à ação em curso, ele é agora um 

vigilante e não um piloto (AMALBERTI, 1996). 

Toda a experiência anterior do piloto é desprezada, a condução é agora uma 

atribuição da máquina e dispensa qualquer construção mental do piloto, ele é agora um 

vigilante e cumpridor de ordens emanadas da máquina. 

                                                 
17 Toda atividade de trabalho é sempre, em algum grau, descritível (SCHWARTZ, 1998, p. 109). 
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En resume, lê contrôle est sous depéndanse d’un niveau d’abstraction 
plus grand que le niveaus de conduite proprement dit (AMALBERTI, 
1996, p. 174)18. 

2.3.4 A degradação do saber na construção 

Na década de 60, na construção civil, inicia-se no Brasil a introdução dos 

elevadores de obras de forma a racionalizar as operações de transporte vertical de 

materiais, possibilitando uma enorme economia de tempo e de utilização da força de 

trabalho (mão-de-obra) (BAUMECKER, 2000). 

Facilmente percebe-se que na concepção do equipamento foram 
consideradas unicamente as vantagens para a produção, deixando a 
segurança da operação totalmente de lado (BAUMECKER, 2000, p. 78). 

No início, o elevador de obra era usado apenas para o transporte de materiais, mas 

com o passar do tempo o transporte de pessoal passou a ser uma prática constante; o 

elevado número de acidentes envolvendo trabalhadores, engenheiros e, inclusive, alguns 

proprietários fez com que houvesse uma maior intervenção do poder público; porém muito 

falta ainda a ser feito, principalmente no que se refere à participação dos trabalhadores, 

aqueles que efetivamente conhecem a realidade do trabalho, na elaboração das 

recomendações a serem adotadas (BAUMECKER, 2000). 

 Introduz-se um novo tipo de elevador (o dito de “segurança”) para ser utilizado no 

transporte de cargas e materiais; entretanto, para o operador, esse novo equipamento é 

menos seguro do que o anterior, o que era utilizado no transporte somente de materiais era 

de operação mais simples, enquanto que nesse ele não tem o menor controle sobre as 

operações (BAUMECKER, 2000). 

Esse elevador [o de segurança] tem mais condições de acidente porque 
quem manda nele não é o operador. 

O outro [o próprio somente para o transporte de materiais] o operador 
tinha maior controle, e ele tinha mais velocidade. Ninguém ficava na 
frente, comigo ele nunca deu acidente (operador, apud BAUMECKER, 
2000, p. 115). 

Fica evidente que a constante evolução tecnológica no setor da construção tem 

como objetivo a busca de uma maior performance, sem levar em conta a realidade do 

trabalho, o saber fazer do trabalhador, que garante o funcionamento dos sistemas com suas 
                                                 
18 Em resumo, o controle está na dependência de um nível de abstração maior do que o nível de condução 
propriamente dito (tradução nossa). 
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inadequações originadas na concepção. A evolução tecnológica apropria-se do trabalho 

humano, tira o controle do operador sobre o equipamento, como se ele fosse a origem de 

todas as disfunções do sistema. 

Várias vezes percebemos que, apesar do operador ser considerado como 
um trabalhador desqualificado (um mero “apertador” de botões), 
verdadeiramente é o “savoir-faire” que o faz funcionar em situação de 
normalidade, apesar dos defeitos de concepção (BAUMECKER, 2000, 
p. 116). 

A introdução de novas tecnologias na construção civil, no Brasil, tem acarretado a 

degradação de toda uma forma tradicional de trabalho no setor, porém, isso não tem sido 

suficiente para um maior controle sobre o trabalho (VALADARES, 1983). Também como 

acontece na França, as profissões da construção têm sido vítimas de um desmantelamento 

progressivo pelas novas formas de organização do trabalho; os empresários, procurando 

eliminar os tempos mortos do trabalho, têm provocado sérias conseqüências para a saúde 

dos trabalhadores ao eliminarem suas auto-regulações da carga de trabalho, o que permite a 

cada um impor seu próprio ritmo (CRU, 1983). 

Estudando o setor da construção na França, Cru (1983) constata que uma profissão 

não se cria sobre um modelo dito científico (como é o caso da OCT), ao contrário, isso 

pode levar à redução de toda tentativa de criação dos saberes; as empresas onde o 

trabalhador possui mais liberdade de execução da tarefa são, sem dúvida, as melhores 

empresas para a aprendizagem. 

Um métier n’est pas une simple addition de connaissances, de modes 
opératoires. Pour chaque métier, on trouve un rapport spécifique au 
travail, une anticipation plus ou moins grande de l’ouvrage et des 
mannoeuvres à réliser, un rapport aux outils, aux collègues, aux autres 
métiers (CRU, 1983, p. 149) 19. 

 Ante o exposto, apontados os limites da concepção tradicional e as novas propostas 

de análise de acidentes, especificamente no que se refere a novas tecnologias versus 

acidentes, no próximo capitulo será feita a aplicação dessas concepções, particularmente, 

na situação dos acidentes ocorridos durante a execução dos serviços de fôrma, na 

construção de um prédio residencial. 

                                                 
19 Uma profissão não é uma simples adição de conhecimentos, de modos operatórios. Para cada profissão, 
encontra-se uma relação específica do trabalho, uma antecipação mais ou menos grande da obra e das 
maneiras de realizar, uma relação com as ferramentas, com colegas, com outras profissões  (tradução nossa). 
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CAP. 3. O PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

3.1 Metodologia: qualitativa ou quantitativa? 

Como compreender um fenômeno complexo como o acidente, em um processo 

dinâmico como a construção civil, subsetor de edificações, um setor que com sua 

característica semi-artesanal emprega elevada mão-de-obra? Certamente não poderá ser 

utilizada a metodologia predominante, que, adotando técnicas convencionais, procura 

explicar o que acontece no mundo social por resultados numéricos ou dados estatísticos. 

Em muitos lugares, continuam prevalecendo as técnicas ditas 
convencionais, que são usadas de acordo com um padrão de observação 
positivista no qual se manifesta uma grande preocupação em torno de 
quantificação de resultados empíricos, em detrimento da busca de 
compreensão e de interação entre pesquisadores e membros das 
situações investigadas (THIOLLENT, 1996, p. 7). 

Sendo o objeto de estudo possuidor de uma “consciência histórica” (MYNAIO, 

1993, p. 20), trazendo consigo toda uma carga histórica, cultural, política e ideológica, esta 

não pode ser desprezada, tornando-se imprópria, portanto, qualquer investigação que não 

contemple essa característica básica de seu objeto, um sujeito que possui uma história de 

vida, uma experiência profissional, uma vida extraprofissional, uma cultura, etc. Dessa 

forma, para a autora, é redundante falar em pesquisa qualitativa para analisar as categorias 

saúde e doença, uma colocação que só tem nexo quando se trata de diferenciar e opor-se à 

pesquisa quantitativa. Acompanhado o raciocínio da autora, estende-se ser este válido 

também para as análises dos acidentes de trabalho. A autora ainda ressalta os limites20 da 

pesquisa qualitativa.  

Isso implica considerar o sujeito de estudo: gente, em determinada 
condição social, pertencente a determinado grupo social ou classe com 
suas crenças, valores e significados. Implica também considerar que o 
objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado, e em 
permanente transformação (MYNAIO, 1993, p. 22). 

A atividade de trabalho que esse sujeito desenvolve é também constituída de 

constantes negociações inseridas em um processo dinâmico no interior de coerções 

materiais e sociais. Possuidores de características distintas, cada sujeito tem maneiras 

                                                 
20 Sendo os grupos sociais ou classes, instituições, leis, etc., dinâmicos, passageiros e em constantes 
processos de mudanças, a pesquisa qualitativa se restringe a um determinado tempo e espaço. 
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peculiares de executar e gerir sua atividade de trabalho para atingir os objetivos que lhe foi 

confiado. 

Assim, no interior das coerções materiais e sociais e trabalhando-as, se 
abre o espaço para uma gestão diferenciada de si mesmo. Carga de 
trabalho e fadiga deixam de ser dados objetivos que agridem do exterior 
o indivíduo; eles se negociam em uma alquimia sutil onde tudo depende 
da maneira pela qual o indivíduo, nas suas virtualidades singulares e 
seus limites, encontra o objetivo a realizar como ponto de apoio ou, ao 
contrário, como restrição de seus possíveis particulares (SCHWARTZ, 
2000, p. 37). 

Se a técnica procura apenas quantificar dados, ela deixa de abordar toda uma 

circunstância que envolve o fenômeno e sua inter-relação com outros fenômenos. Não 

possibilita uma compreensão da realidade, que só pode ser alcançada por meio da interação 

entre o pesquisador e os atores envolvidos na situação; caso contrário, os dados tornam-se 

vagos, dando fraca contribuição para desvelar o fenômeno. 

Na investigação social, porém, essa relação é muito mais crucial. As 
visões de mundo do pesquisador e dos atores sociais estão implicadas em 
todo o processo de conhecimento, desde a concepção do objeto até o 
resultado do trabalho (MYNAIO, 1993, p. 21).  

Todo processo de produção estabelece um determinado tipo de relação entre os 

agentes e os meios de produção, categorizada como relações sociais do trabalho. Essas 

relações estão ligadas às características técnicas do processo de trabalho: divisão técnica do 

trabalho, características técnicas do domínio do trabalho, etc. São as formas como os 

agentes de produção dominam ou controlam os meios de trabalho e o processo de trabalho.  

Como os meios de produção representam as condições materiais indispensáveis a 

todo processo de produção, os homens que não dispõem desses meios terminam por 

trabalhar para os que deles dispõem. E é essa relação de propriedade/não propriedade 

estabelecida pelos agentes com os meios de produção que explica a relação de exploração 

estabelecida entre eles. As relações sociais são, portanto, as relações que se estabelecem 

entre os proprietários dos meios de produção e os produtores diretos em um determinado 

processo de produção. 

Tanto é assim que para esta corrente de pensamento a análise do 
trabalho, em sua relação com a saúde, não foi o ponto de partida, mas o 
ponto de chegada, quando colocou a necessidade de entender a saúde-
doença não somente como um processo biopsíquico, mas antes de tudo 
como um processo social (LAURELL e NORIEGA, 1989, p. 99). 
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Sendo assim, uma concepção positivista do trabalho não alcança a “esfera do ser 

social, sobretudo quando seu objeto é uma atividade humana”; ser sujeito é bem mais do 

que se ter consciência da capacidade ou de seu corpo, é uma constante relação com o 

mundo que talha a sua consciência histórica (LIMA, 2001, p. 43). Para compreender a 

circunstância de um fenômeno (acidente de trabalho) e suas inter-relações, torna-se mais 

adequada uma verdadeira ciência do trabalho para alcançar a compreensão das origens 

desse fenômeno e, assim, possibilitar uma melhor intervenção nesse fenômeno. 

Uma verdadeira ciência do trabalho, que se situe na perspectiva do 
próprio trabalho, não pode se realizar quando qualquer conhecimento 
sobre as atividades dos homens é desde logo apropriado não para regular 
a atividade cooperativa de individualidades sociais, mas para dominar os 
indivíduos, seja pela instauração de uma média, seja pela exclusão 
estigmatizada ou meio de controle direto (LIMA, 2001, p. 44). 

As pesquisas qualitativas possuem, como princípio comum, que o objeto de 

pesquisa – a atividade humana – em constante planejamento de ação, com exigências dos 

componentes físicos e mentais em uma determinada situação, complexa ou não, só pode 

ser compreendida vendo “o mundo dos trabalhadores por seus próprios olhos” (LIMA, 

2000, p. 140). 

O que é comum a este campo (denominado em geral de metodologia 
qualitativa) é o princípio de que os fenômenos humanos (e isso vale 
tanto para um acidente catastrófico, quanto para os problemas posturais) 
comportam um sentido, que organiza a ação, o qual deve ser explicado 
pela análise (LIMA, 2000, p. 140). 

Portanto, com os acidentes da modernidade a evidenciar as deficiências das 

abordagens positivistas, que desprezam as relações sociais do trabalho, redefinem-se os 

métodos de pesquisa mediante uma nova visão do “fator humano”: uma maior segurança 

só pode ser alcançada com a ajuda dos trabalhadores, diferentemente das medidas de 

segurança concebidas a partir de critérios da engenharia ou da legislação. Verifica-se que o 

funcionamento das indústrias depende de atividades humanas, que se desenvolvem 

inseridas em uma relação de trabalho. Por conseguinte, é necessário compreender os 

determinantes dessa relação de trabalho. 
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Por oposição ao funcionamento de meios sobre o funcionamento do 
homem como elemento de um sistema em operação, a referência à 
atividade quer remeter à esfera das múltiplas microgestões inteligentes 
da situação, às tomadas de referências sintéticas, ao tratamento das 
variabilidades, à hierarquização dos gestos e dos atos, às construções de 
trocas com a vizinhança humana, um vai-e-vem constante entre os 
horizontes mais próximos e os horizontes do ato de trabalho estudado 
(SCHWARTZ, 2004, p. 37).  

É com base nessa compreensão que as abordagens sociológicas se opõem a 

disciplinas como a engenharia e a psicologia, que procuram teorizar os acidentes como 

oriundos de “condições inseguras” ou “atos falhos” (DWYER, 1994). 

Os acidentes do trabalho não são produzidos nem por “atos falhos”, nem 
por “condições inseguras”, mas por relações sociais do trabalho 
(DWYER, 1994, p. 17). 

As relações sociais do trabalho são conseqüências da divisão social do trabalho, a 

forma pela qual os homens dividem suas atividades para alterar a natureza, como o 

trabalho se desenvolve e é dividido nas sociedades.  

Cada indivíduo da espécie humana não pode sozinho “produzir de 
acordo com o padrão de todas as espécies” e inventar padrões 
desconhecidos do animal, mas a espécie como um todo acha possível 
fazer isso, em parte através da divisão do trabalho (BRAVERMAN, 
1987, p. 71). 

Na produção capitalista, a divisão do trabalho assume forma diferente da divisão do 

trabalho em especialidades produtivas das sociedades anteriores. Possuidora de uma 

característica específica – compra e venda da força de trabalho –, a forma de produção 

capitalista subdivide o trabalho de cada especialidade em parcelas menores.  

Dessa forma, o estudo passa a ser não as relações sociais em geral, mas trata-se de 

relações sociais inseridas em um processo de produção em particular, dentro do modo 

capitalista de produção.  

Neste ponto, porém, nosso interesse não se volta para a divisão do 
trabalho na sociedade em geral, mas dentro da empresa; não para a 
distribuição do trabalho entre várias atividades e ocupações, mas para o 
parcelamento de ocupações e processos industriais; não para a divisão do 
trabalho na “produção em geral”, mas dentro do modo capitalista de 
produção em particular. Não é a “pura técnica” o que nos interessa, mas 
o consórcio da técnica com as necessidades peculiares do capital 
(BRAVERMAN, 1987, p. 74). 
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E a ciência adequada para analisar a atividade de trabalho desenvolvida num 

processo de produção específica deve se situar no limite que separa a ciência social e as 

ciências naturais. 

A utilização do corpo no trabalho não pode ser assimilada aos 
fenômenos fisiológicos humanos naturais (como as funções vegetativas, 
por exemplo); a biomecânica do trabalho não é um objeto das ciências 
naturais, mas sim de uma ciência que deve se situar na fronteira entre a 
fisiologia e as ciências sociais, porquanto se interessa pelas formas 
sociais de utilização do corpo (LIMA, 1998, p. 168). 

Não significa menosprezar ou descartar as pesquisas fundamentadas na 

metodologia predominante, nas quantificações e análises estatísticas, mas é necessário 

procurar, antes, compreender qualitativamente a ocorrência desses fenômenos para que se 

possa compor a análise quantitativa, tornando-a mais pertinente, de modo a melhor 

contribuir para a prevenção dos acidentes. 

Se os dados quantitativos são indispensáveis e úteis, é preciso manipulá-
los com precaução e, na medida do possível, confrontá-los com outros 
dados (quantitativos ou qualitativos). Em todos os casos, devem ser 
comparados para que seu uso seja o mais pertinente possível (GUÉRIN, 
et al., 2001, p. 126).  

São muito úteis os estudos das relações risco-saúde ligados a fatores específicos, 

porém, constata-se que os problemas atualmente demandados pelos trabalhadores 

necessitam de uma outra forma de análise que auxilie no entendimento dos diferentes 

determinantes do sofrimento, diferentemente das práticas que tentam estabelecer formas 

ditas saudáveis de trabalhar, que se contrapõem às exigências cognitivas da atividade em 

curso (ASSUNÇÃO e LIMA, 2003). 

As abordagens tradicionais dos acidentes procuram, na reconstrução desses 

acidentes, identificar comportamentos que não correspondam aos prescritos, a 

comportamentos subentendidos como uma maneira “correta” de trabalhar (ALMEIDA, 

2004). 

Resgatando conceitos da obra de Reason sobre o “erro humano”, Amalberti (1996) 

vai além e acrescenta uma forma complementar, que vê o operador sob uma ótica 

produtiva de segurança (os mecanismos cognitivos que garantem a segurança). E, 

diferentemente de Reason, o autor entende que a forma ideal de compreender o 

funcionamento desses mecanismos é a análise da atividade de trabalho. Assim, 
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considerando excessiva a preferência dada ao erro humano, que explica menos do que 

aparenta, substitui a avaliação “quantitativa” da segurança por uma “qualitativa”, os 

operadores são vistos como produtores de segurança em vez de serem censurados por 

cometer erros ou falhas (AMALBERTI, 1996). 

3.2 Por uma análise alternativa para entender o surgimento de acidentes 

 A análise ergonômica permite desvendar as circunstâncias que levaram a um 

acidente por não analisar os fatos isoladamente, mas por procurar analisá-los em relação a 

um saber fazer, a uma atividade; a atividade é o fio condutor que se desenrola à proporção 

que ela vai se desenvolvendo, trazendo consigo as informações sobre os modos de agir – o 

trabalho real – para o desenvolvimento de uma determinada tarefa e a inter-relação com 

outros fatores que influenciam no desenvolvimento dessa tarefa; a atividade é a mediação 

entre o homem e o que ele vai produzir, e é por meio dela que se procura descobrir o 

paradoxo entre as exigências da produção e os efeitos sobre o trabalhador (FERREIRA, 

s/d).  

Esta nova abordagem permite avançar na compreensão da gênese de 
doença e acidentes pela constituição da questão saúde/trabalho em torno 
da atividade real dos trabalhadores, O conhecimento do que se pode 
chamar de “ponto de vista da atividade” fornece (obviamente não de 
forma exaustiva) uma leitura original da forma como os trabalhadores se 
relacionam com o ambiente de trabalho e constitui um princípio que 
deve orientar a sua transformação (LIMA, 1992, p. 3). 

 Por intermédio da análise da atividade, evidencia-se a natureza dos compromissos 

que intervêm na elaboração dos modos operativos e identifica-se como esses 

compromissos podem vir a fracassar, o que possibilita uma melhor contribuição para a 

convergência entre os critérios de produtividade e de segurança dos trabalhadores, sempre 

que isso for possível, de modo a determinar os fatores que contribuem para uma sobrecarga 

de trabalho e a avaliar como os trabalhadores se ressentem dessa sobrecarga (GUÉRIN et 

al., 2001). 

Analisando as recentes mutações da produção e discutindo especificamente a 

padronização das atividades dos trabalhadores, Lima (1994) demonstra, por meio da 

análise ergonômica, a contradição da busca pela racionalidade instrumental, que, embora 

contribua para a melhoria da qualidade da produção (materiais, equipamentos, produtos, 

etc.), representa a negação da sua melhor qualidade, o trabalho vivo. 
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Numa fábrica de produtos eletrônicos, toda a produção é rigorosamente 
controlada em função dos requisitos de garantia da qualidade 
(especificações, controle, rastreabilidade, etc.). Uma análise detalhada 
foi realizada num setor de produção envolvendo as atividades de 
mecânicos (controle do processo), operadores (alimentação e inspeção) e 
controladoras de qualidade (reisnpeção e liberação). Como de costume 
em estudos ergonômicos, pudemos verificar que, apesar das instruções e 
dos procedimentos ricamente detalhados, os padrões estabelecidos eram 
insuficientes para explicar os resultados em termos de produção e 
qualidade. As metas eram obtidas graças recurso aos procedimentos 
informais, às vezes contrariando as normas escritas (LIMA, 1994, p. 13). 

Nesta pesquisa, a partir dos relatos de “pequenos acidentes ou incidentes”21 

ocorridos durante a execução dos serviços de fôrma para concretagem das lajes, procurar-

se-á uma explicação para tais ocorrências – por meio da observação dos trabalhadores no 

desenvolvimento de suas atividades de trabalho em situação de normalidade – e, em 

seguida, far-se-á uma análise das circunstâncias que levam a esses pequenos acidentes ou 

incidentes, de modo a conhecer as condições que os geram, isto é, “tudo o que vela os 

riscos sob a capa da normalidade cotidiana e cria condições propícias aos erros latentes” 

(LIMA, 2000). Somente assim conseguem-se discernir as várias estratégias (os 

mecanismos cognitivos: andar e prestar atenção como pisar, escutar o “aviso” da fôrma 

durante a desenforma, etc.) desenvolvidas pelos trabalhadores para assegurar a eficácia do 

andamento dos serviços e de sua segurança. 

A origem da demanda de ação do ergonomista pode estar no reconhecimento das 

conseqüências negativas do trabalho, compondo de algum modo a porta de entrada para 

uma análise ergonômica (GUÉRIN et al., 2001, p. 70). Para tanto, têm-se como ponto de 

partida as verbalizações sobre quedas de trabalhadores terceirizados durante a montagem 

das lajes. 

 Assim, para se atingir o objetivo desejado, o enfoque adotado nesta pesquisa tem 

como via principal a ergonomia, que, em seu sentido lato, significa estudar a capacidade 

do ser humano, um ser vivo, um sujeito coletivo e individual, no desenvolvimento de sua 

atividade de trabalho, encarando o trabalho como um “uso de si por outros” (SCHWARTZ, 

2004, p. 42), já que o trabalho é heterodeterminado por normas, prescrições e valores 

constituídos historicamente e ao mesmo tempo um uso “por si” (SCHWARTZ, 2004, p. 

42), já que os trabalhadores renormalizam as prescrições e criam estratégias singulares 

                                                 
21 Pequenos acidentes ou incidentes são acidentes considerados de menor importância pelos responsáveis da 
obra. 
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para enfrentar os desafios do seu meio. A pesquisa se apoiará também na ergologia, que 

convoca todas as outras disciplinas para uma abordagem da atividade dos homens e do que 

ela ensina, todos os “‘usos de si’, transcendendo todos os limites sociais, temporais, 

institucionais” (SCHWARTZ, 2004, p. 40).  

 É procurando compreender esse funcionamento humano no desenvolvimento de sua 

atividade, indo além de suas funções fisiológicas, desvelando todos os determinantes da 

atividade humana que a ergonomia, pelo menos a de origem francofônica, procura estudar 

as questões relacionadas ao trabalho. 

Este seria o funcionamento do homem em atividade profissional. De 
início abordando apenas as funções fisiológicas. Atualmente, na 
ergonomia (pelo menos na sua versão francesa), predominam os estudos 
sobre o funcionamento psicológico (cognitivo) do homem em situação 
de trabalho. Uma de suas mais recentes tendências de evolução aponta 
para a compreensão do homem em sua totalidade bio-psíquica e social, 
passagem necessária ao estudo de questões ligadas ao trabalho coletivo, 
à organização do trabalho e aos aspectos éticos presentes em toda ação 
humana (e portanto também determinantes da atividade humana) 
(LIMA, 1992, p. 5). 

A ergonomia, por meio da análise da atividade de trabalho, tem uma forma de 

compreender a atividade por dentro, pois possibilita visualizar as razões do comportamento 

do trabalhador a partir de seu ponto de vista, levando à reflexão sobre uma nova forma de 

atuação na prevenção e à análise das regulações subjetivas das atividades humanas. 

Em nossa visão, a leitura dessa elaboração permite compreender as 
conseqüências da atividade sobre a saúde e a produção, e também pôr 
em evidência as competências demonstradas pelos operadores 
(GUÉRIN, et al., 2001, p. 47). 

Sua forma de análise possibilita encontrar uma explicação para os acidentes por não 

analisar os fatos isoladamente, por procurar analisá-los em relação a um fazer, a uma 

atividade de trabalho, aos determinantes internos e externos ao trabalhador em uma 

determinada situação. 

A análise ergonômica do trabalho permite estabelecer relações entre a 
atividade e várias determinações, internas ou externas aos indivíduos, 
situadas em diferentes níveis, mediatos ou imediatos (LIMA, 1992, p. 
11). 

A atividade de trabalho é o fio condutor que se desenrola à proporção que se 

desenvolve, trazendo consigo as informações dos modos de agir, o trabalho real que se 
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desenvolve para executar uma determinada tarefa e a inter-relação com outros fatores que 

influenciam o desenvolvimento dessa tarefa. Somente assim a análise dos acidentes pode 

tornar-se pertinente. 

A relevância da análise dos acidentes depende da relevância da análise 
do trabalho sobre o qual se baseia. Qualquer análise de um acidente 
apóia-se na maioria dos casos de forma implícita – num modelo do 
trabalho no qual esse acidente se baseia (LEPLAT, 1978, apud DWYER, 
1989, p. 103). 

É através da análise da atividade de trabalho que se pode esclarecer em qual 

momento o trabalhador encontra dificuldade para desenvolver sua tarefa e atingir os 

objetivos determinados pela empresa, identificando-se as competências que ele mobiliza e 

que o orientam frente aos meios que possui, avaliando-se em que medida, no 

desenvolvimento de sua atividade, essa competência pode evoluir ou ser limitada. 

A análise da atividade do operador esclarecerá os casos em que ele 
encontra dificuldade para atingir os objetivos fixados pela empresa, e 
permitirá identificar os determinantes dessas atividades que se 
relacionam com os meios fornecidos (ferramentas, dispositivos técnicos, 
organização do trabalho, formação proposta, etc.) (GUÉRIN, et al., 
2001, p. 48). 

A atividade de trabalho é a mediação entre o homem e o que ele vai produzir, e é 

por meio dela que se procura descobrir o paradoxo entre as exigências da produção e os 

efeitos sobre o trabalhador. É no desenvolver de sua atividade de trabalho que o 

trabalhador evidencia os compromissos cognitivos intervenientes na elaboração dos modos 

operativos, possibilitando identificar como esses compromissos podem vir a fracassar, 

atingindo a segurança dos trabalhadores. Ao identificar as possibilidades do fracasso desse 

compromisso, a análise da atividade de trabalho procura contribuir para a convergência 

entre os critérios de produtividade e de segurança dos trabalhadores, sempre que isso for 

possível. Quando esses critérios são divergentes, a análise da atividade de trabalho procura 

identificar as conseqüências dessa divergência e como os trabalhadores se ressentem dessa 

carga. 

(...) a carga de trabalho é fruto de uma relação entre o “eu e suas 
circunstâncias” em situações de trabalho específicas. Trata-se das 
condições individuais de respostas às demandas da atividade, cuja 
dinâmica depende de uma série de questões referentes à vida 
trabalhadora, como a idade, o sexo, a experiência, a formação, a inserção 
sociocultural, as expectativas de realização no trabalho, a vontade, os 
desejos e sonhos particulares a cada indivíduo trabalhador 
(ECHTERNACHT, 1998, p. 3). 
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É nessa perspectiva que a AET se situa, interessada na atividade mental subjacente 

ao trabalho físico, nos compromissos cognitivos mobilizados pelos trabalhadores em 

determinada situação. 

É nessa perspectiva que a EC22 busca compreender a cognição humana 
de forma situada e finalística, ou seja, em um contexto de ação e voltada 
para um objetivo específico (ABRAHÃO, SILVINO e SARNET, 
2005, p. 165). 

3.3 Os caminhos da demanda 

A demanda inicial, reformulada e conduzida nesta pesquisa, origina-se de um artigo 

do professor Francisco de Paula Antunes de Lima (UFMG) – Ações coordenadas em saúde 

do trabalhador: uma proposta de atuação supra-institucional – que, se referindo à Proposta 

de Trabalho da Comissão Técnica da Construção Civil, aponta várias questões sobre 

terceirização na construção civil, colocadas com muita propriedade. Assim, a demanda 

inicial era compreender “a relação entre terceirização e acidentes de trabalho na construção 

civil”. 

O trabalho de campo teve um início modesto, no segundo semestre de 2004. Para 

sua realização, algumas informações seriam básicas e necessárias, no entanto, isso nem 

sempre foi alcançado pela falta de colaboração dos atores envolvidos23.  Em uma única 

obra encontrou-se uma certa facilidade de acesso para observação, o que possibilitou a 

realização de algumas entrevistas; entretanto, a comunicação com os trabalhadores e com a 

administração da obra não foi satisfatória, especificamente com a engenheira da obra, o 

que veio minguar as condições de desenvolvimento da pesquisa. Porém, conseguiu-se fazer 

algumas observações, coincidentemente na atividade de execução de fôrma. 

                                                 
22 Ergonomia Cognitiva. 
23 Para desenvolvimento desta pesquisa, inicialmente, procurou-se o SECONCI-MG (Serviço Social da 
Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais), que apoiou totalmente o trabalho. Porém, mesmo 
sendo o SECONCI-MG uma entidade patronal e por sua intermediação é que foram feitos os contatos com as 
empresas para a negociação e viabilização da pesquisa, várias foram as negativas encontradas para o acesso 
às obras, o levantamento de informações, a gravação das entrevistas e os depoimentos dos trabalhadores. Nos 
canteiros de obras cujas visitas foram autorizadas, quando explicada a metodologia e que, para se alcançar 
êxito na pesquisa, seria necessário observar o desenvolvimento da atividade dos trabalhadores e entrevistá-
los, a informação era sempre de que isso somente seria possível com a autorização da direção das empresas, 
do que, no entanto, nunca se tinha retorno. Assim, algumas tentativas não passaram de meras visitas, sempre 
acompanhadas por alguém da administração, como se o pesquisador se tratasse de um auditor do trabalho ou 
algo parecido. 
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A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte também foi contatada na esperança de 

que, com a intermediação de um órgão público e contratante das obras, a construção dos 

acessos e a devida autorização para a realização da pesquisa fossem facilitadas. Assim, 

com o encaminhamento da secretária municipal responsável, foram feitas algumas visitas a 

uma obra habitacional, onde se realizaram algumas entrevistas com o pessoal 

administrativo, visto que a obra estava parada. Na retomada das obras, a engenheira 

responsável dificultou o acesso do pesquisador ao local, alegando, por diversas vezes, que 

a direção ainda não havia autorizado a pesquisa – fato que levou o pesquisador a desistir 

desse campo. 

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte-SUS, especificamente o SIAT-SUS-BH, 

também ofereceu apoio para a pesquisa, disponibilizando dados, acessos e, se possível, a 

adequação de seus relatórios para melhor atender às necessidades da pesquisa, cujo sistema 

e os dados que poderiam ser fornecidos o pesquisador procurou conhecer. O SIAT-SUS-

BH utiliza a metodologia de busca ativa, ou seja, recolhe todo mês, diretamente nos quatro 

maiores hospitais de Belo Horizonte (João XXIII, Odilon Behrens, Pronto Socorro de 

Venda Nova e Hospital S.O.S), as comunicações de acidentes de trabalho (CAT) referentes 

a todas as entradas de atendimento geradores dessas comunicações. Com essa metodologia 

de busca ativa, o órgão acredita conseguir coletar e registrar mais de 90% das 

comunicações de acidentes em Belo Horizonte – sem aprofundar na questão da 

confiabilidade dos dados, é fato que qualquer afirmação que os tenha como base é precária.  

Assim, os dados disponibilizados dentro do contexto do objeto da pesquisa referem-

se ao último exercício disponível, ou seja, 2003, e constituem um resumo dos registros de 

acidentes por atividade econômica e por ocupação específica da construção civil. 

Fez-se uma simplificação desses dados (Tabelas 1 e 2 a seguir), a partir da qual se 

pode constatar que, do total de acidentes registrados (2.547), 15% (381 acidentes) se 

referem ao grande grupo da construção, colocando o setor em terceiro lugar em termos de 

número de acidentes registrados, com pequena diferença para os demais setores. 
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Tabela 1: Estatísticas de acidentes de trabalho no ano de 2003. 

Resumo da distribuição dos registros de acidentes de trabalho 

ocorridos em Belo Horizonte por atividade econômica 

Atividade Econômica Freqüência Percentual (%) 

Alojamento e alimentação 201 7.9 

Comércio por atacado e intermediários do 
comércio 

74 2.9 

Comércio varejista e reparação de objetos pessoais 
e domésticos 

388 15.3 

Comércio, reparação veículos automotores/motos; 
comércio/varejo combustíveis 

111 4.4 

Construção 381 15.0 

Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 100 3.9 

Fabricação de produtos de metal – inclusive 
máquinas e equipamentos 

66 2.6 

Limpeza urbana e esgoto e atividades conexas 98 3.8 

Serviços prestados principalmente às empresas 421 16.6 

Transporte terrestre 118 4.6 

Total 2547 100.0 
 

Fonte: SIAT/SUS – BH 

Tabela 2: Resumo dos acidentes de trabalho ocorridos em 

Belo Horizonte por ocupação, no ramo do grande grupo 

da construção (CNAE 45.11 e 45.60) 

Ocupação Freqüência Percentual (%) 

Carpinteiro 44 12.1 

Pedreiro 49 13.4 

Servente 147 40.4 

Armador 11 3.0 

Total 2547 100.0 
 

Fonte: SIAT/SUS – BH  
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Dentro desses 15% (381 acidentes), as ocupações de carpinteiro, pedreiro, armador 

e servente, juntas, correspondem a 69% dos acidentes (251 acidentes), tendo cada 

ocupação a seguinte contribuição: servente: 40,4% (147 acidentes); pedreiro: 13,4% (49 

acidentes); carpinteiro: 12,1% (44 acidentes) e armador: 3% (11 acidentes). É importante 

destacar que a ocupação de servente está, na maioria das vezes, ligada a uma outra 

ocupação mais qualificada (pedreiro, carpinteiro, armador, pintor, etc.) durante o 

desenvolvimento de determinadas atividades (reboco, fôrma, armação, pintura, etc.), fato 

que não imprime confiabilidade a esses 40,4%. 

Entretanto, ressalte-se a pouca significância desses dados. Eles são vagos, os 

registros dos acidentes se referem aos atendimentos que geram CAT; seu percentual refere-

se ao total desses acidentes registrados e não faz referência à população dos trabalhadores 

dentro das atividades econômicas. E, especificamente no grande grupo da construção, nada 

se pode afirmar sobre a representação das ocupações dentro da população total do grupo. 

Percorrido um longo caminho, depois de várias tentativas e observações frustradas, 

conseguiu-se acesso a uma obra, em maio de 2005, que passou a ser o campo de 

observação deste trabalho. A obra estava em fase inicial, ou seja, na fase de concretagem 

do piso da primeira garagem. 

Nessa obra, após confrontação do encarregado da firma terceirizada responsável 

pelo serviço de armação, senhor M, com uma fotografia em que ele e mais dois 

trabalhadores se encontravam expostos ao risco de queda durante a montagem de um pilar, 

em uma conversa informal obtiveram-se dele relatos sobre acidentes dos quais ele foi 

vítima nas primeiras semanas dos serviços de execução da fôrma da laje – relatos estes que 

serão utilizados posteriormente como fio condutor da pesquisa. 

Eu já caí duas vezes nessa laje, um dia eu caí lá, que eu fui lá para o 
João XXIII (M-encarregado da empreiteira da armação). 

O engenheiro da obra, no que diz respeito à contradição da norma, que o obriga a 

ter um técnico de segurança e a subempreiteira não, verbaliza: 

Eu acho a função de carpinteiro a de maior risco na obra, é onde 
acontece o maior número de acidentes. Esse empreiteiro de fôrma, ele 
tem mais funcionários que eu, mais ou menos uns 200, aqui ele tem uns 
15, ele trabalha com serviço de risco, ele tinha que ter um técnico de 
segurança, não só eu (engenheiro da obra). 
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Indagado sobre a questão do elevado número de acidentes envolvendo os 

carpinteiros e sobre como seria possível verificar esses dados, o engenheiro da obra 

verbaliza: 

A própria estatística, se você pegar, 99% de queda em altura é 
problema de carpintaria. É acidente com equipamentos, um dos 
equipamentos que dão mais acidentes é a própria serra circular. Outra 
ferramenta, o martelo, prejudica muito as mãos. Então, talvez no dia-a-
dia de estatística, a gente nota, talvez em termos de acidentes fatais. 
Experiência em obra [é que mostra isso] (engenheiro da obra). 

Portanto, para ele, ao longo de seus 21 anos como engenheiro de obra, nas obras em 

que trabalhou e trabalha, o maior número de acidentes – talvez até mesmo os fatais – 

envolve carpinteiros, ou melhor, nos serviços para execução de fôrmas.  

Baumecker (2000) cita em seu estudo que o grande número de acidentes verificados 

no setor da construção se relaciona a quedas, soterramentos e choques elétricos, e na 

maioria das vezes a conclusão das análises indica que o erro humano é a causa dos 

acidentes. Enfatiza a autora que as semelhanças na descrição e na avaliação dessas análises 

se devem muito mais às simplificações e generalizações. No caso das quedas, destaca que 

essas são determinadas por fatores variados e combinados, de forma que cada uma é 

diferente da outra; portanto é necessário ver uma nova forma de abordar e analisar essas 

ocorrências, levando em conta o ponto de vista da atividade. 

Sabemos que os acidentes graves e fatais nas atividades ligadas à 
construção ocorrem, como demonstram as avaliações quantitativas e o 
conhecimento generalizado, de quedas, soterramentos e choques 
elétricos, e suas análises, quase sempre, apontam para a culpa de um 
operário (erro humano). São acidentes bastante semelhantes em sua 
descrição e avaliação, mas essa identidade provém muito mais de 
simplificações e generalizações. São acidentes sim, mas determinados 
por fatores variados e combinados de forma diferenciada um a um. A 
forma de trabalhar, as estratégias coletivas, a organização do trabalho da 
obra, enfim, o ponto de vista da atividade, como determina a ergonomia, 
são abandonados (BAUMECKER, 2000, p. 58). 

Assim, a demanda desta pesquisa passa a ser a análise da atividade de trabalho na 

execução de fôrma, como um novo sistema de escoramento para lajes nervuradas, que 

permite ganhos em qualidade e produtividade, traz novos riscos para os trabalhadores, 

acarretando acidentes em cuja gênese os novos dispositivos são diretamente 

determinantes. 
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A ação ergonômica decorre geralmente de uma demanda. Esta pode vir 
de diferentes interlocutores, e sua formulação inicial pode ser mais ou 
menos aceitável para o ergonomista. O trabalho de análise e de 
reformulação da demanda representa um aspecto essencial da condução 
do processo (GUÉRIN et al., 2001, p. 85). 

3.4 Procedimentos 

O estudo foi realizado em obra de construção de um prédio residencial – de 

apartamentos com 3 quartos, 56 unidades, 17 pavimentos, sendo: 14 tipos, 4 apartamentos 

por andar, 2 andares de garagem e 1 pilotis – localizado na zona sul de Belo Horizonte.  

A duração do estudo foi de, aproximadamente, 8 meses (de maio a dezembro de 

2005). Foram acompanhadas as fases de execução das duas lajes de garagem e das 13 lajes 

tipo, durante 2 meses e 6 meses, respectivamente.  

Na fase de execução das duas lajes de garagem, o efetivo da subempreiteira era de 

18 carpinteiros, 3 serventes e 1 encarregado. Durante a realização dos serviços das lajes 

tipo, o efetivo da subempreiteira foi reduzido para 6 carpinteiros e 6 serventes, ficando 1 

carpinteiro e 1 servente responsáveis apenas pela execução da escada. 

As observações foram realizadas, em média, duas vezes na semana, com duração de 

três horas. A partir da segunda fase de observações – execução das 13 lajes tipo –, foram 

acompanhadas as atividades de 10 trabalhadores (5 carpinteiros e 5 serventes) na execução 

de fôrmas e na montagem de pilares, vigas e lajes.  

Para descrever o processo de produção e as atividades dos trabalhadores, bem como 

compreender as “situações incidentais e acidentais”, devido às restrições próprias ao 

trabalho nos canteiros de obras, algumas técnicas foram adotadas: 

- Observações livres das atividades. 

- Filmagens, gravações e fotografias para posterior análise. 

- Entrevistas e verbalizações dos trabalhadores nos seus postos de trabalho, de 

forma simultânea ao desenvolvimento da atividade. 

Com referência às observações livres, ressalte-se a importância do observador 

participante de compreender a atividade e que, sendo assim, inicialmente não se pode 

interferir na atividade por se tratar de uma análise que procura uma explicação para os 
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determinantes da atividade, na qual qualquer interferência ou juízo de valor compromete o 

resultado.  

Portanto, essas estratégias têm por finalidade a busca de uma compreensão da 

realidade por meio da interação entre o pesquisador e os atores envolvidos na situação, 

consistindo numa construção permanente da relação entre o observador participante e o 

observado, na qual é necessário estabelecer confiança para se obterem as informações 

necessárias. Essa cooperação é constantemente renegociada em diferentes momentos e 

condições do processo de pesquisa. 

É enorme a diferença entre o relacionamento esporádico com os nativos 
e estar efetivamente em contato com eles. Que significa estar em 
contato? Para o etnógrafo significa que sua vida na aldeia, no começo 
uma estranha aventura por vezes desagradável, por vezes 
interessantíssima, logo assume um caráter natural em plena harmonia 
com o ambiente que o rodeia (MALINOWSKI, 1998, p. 21). 

Quanto à documentação, como o processo é muito dinâmico, inicialmente os 

registros foram feitos com o auxílio de um gravador. Porém, os resultados não foram 

satisfatórios, visto que alguns trabalhadores se apresentaram receosos, impossibilitando um 

acompanhamento suficiente do desenvolvimento das atividades.  

No que diz respeito ao registro das atividades, utilizou-se uma filmadora. Embora 

receoso quanto à receptividade dos trabalhadores, o pesquisador se surpreendeu quanto à 

receptividade demonstrada pela maioria deles, que foi a melhor possível. Apenas um 

trabalhador não permitiu ser filmado, o restante fez questão de sê-lo, e isso veio a dar um 

outro horizonte à pesquisa. 
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CAP. 4 O LOCAL DE ESTUDO: O CANTEIRO DO SUBSETOR DE 

EDIFICAÇÕES 

Para melhor compreensão do objeto de estudo, fazem-se aqui algumas 

considerações sobre o subsetor e as singularidades do seu processo de produção, 

inicialmente tratando-se do empreendimento propriamente dito – a construção de um 

prédio residencial –, a partir de dados coletados em entrevistas com a administração da 

obra ou de informações obtidas da administração da empresa, e prosseguindo-se com a 

análise das singularidades com base nas observações feitas durante o desenvolvimento das 

atividades. Isso na busca de demonstrar a estrutura organizacional do canteiro de obras, os 

atores envolvidos e a hierarquia entre esses atores, especificamente na atividade de 

execução de fôrma.  

4.1 O subsetor de edificações 

Constituída por uma diversidade expressiva de atividades, a construção civil é um 

setor econômico altamente pulverizado, sobretudo o subsetor de edificações, no qual 

convivem grandes e pequenas empresas, o que reflete a natureza do seu processo 

produtivo, a variedade de produtos e tipos de trabalho; portanto com uma divisão peculiar 

de mercado.  

É o subsetor de edificações o mais pulverizado (as dez maiores em 1983 
se responsabilizaram por 41% do faturamento) e a intensificação do 
processo de concentração se verifica a partir de 1980. Entre 1976 e 1980 
os níveis são ainda semelhantes, embora já superiores em 1980. Não se 
pode deixar de ressaltar o expressivo contingente de pequenas empresas 
aí alocadas, o que evidencia ainda mais seu caráter atomizado 
(MORAES, 1986, p. 33). 

Moraes (1986) utiliza a classificação adotada no Diagnóstico Nacional da Indústria da 

Construção24, que divide o setor em quatro grandes subsetores: edificações, construção 

pesada, montagem industrial e serviços especiais e auxiliares. E é no subsetor de 

edificações, cuja principal atividade é a construção de edifícios residenciais, que se insere a 

empresa proprietária da obra objeto desta pesquisa. 

                                                 
24 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Diagnóstico nacional da indústria da construção. Belo Horizonte. 1984. 
20 v. 
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4.2 As singularidades do processo de produção 

A forma peculiar do processo de produção na construção civil, subsetor de 

edificações (semi-artesanal), promove singularidades que a diferenciam de outros setores 

industriais, das quais se passará a tratar aqui.  

4.2.1 Produção por projeto 

Como o processo de produção do setor é por projeto, vários fatores irão influenciar 

no tipo de projeto e, conseqüentemente, no sistema construtivo que será adotado: o tipo de 

cliente, o local, a finalidade, o prazo, a disponibilidade de matéria-prima, a localização, os 

custos, a logística, a mão-de-obra, os fatores climáticos, etc. A definição das diretrizes do 

empreendimento a ser executado, que irão subsidiar o desenvolvimento do projeto, é feita 

pela direção da empresa (cf. Figura 2).  

Se a empresa vai comprar um terreno, ela tem que fazer várias análises 
de acordo com a legislação municipal, porque ela classifica e faz várias 
recomendações para o uso do terreno: o terreno serve para quê, qual é 
a área de ocupação e principalmente se é voltada para área residencial; 
ver afastamento... Nesses aspectos, a legislação é bem clara. Depois de 
resolvidos esses problemas, vem a questão da classe social, porque eu 
não posso fazer um apartamento de quatro quartos em um padrão de 
dois quartos em padrão de periferia, e nisto há uma certa lógica. O 
arquiteto pega estes princípios e tenta transformar em um projeto 
(engenheiro da obra). 
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Figura 2 – Fluxo de interface dos processos 

Portanto, uma vez estabelecidas as diretrizes que subsidiam a elaboração do projeto 

arquitetônico, entram em jogo todo o arcabouço organizacional e a definição do sistema 

técnico a ser adotado na produção. 

A contratação da obra e a elaboração dos projetos, fases que antecedem a 
produção propriamente dita, são condicionantes importantes do processo 
produtivo, uma vez que definem todo o arcabouço organizacional, 
financeiro e técnico da obra (CHAVES, 1985, p. 31). 
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Definido o projeto arquitetônico, passa-se para a fase posterior de projetos: a 

elaboração dos projetos complementares. Para tal, é formado um grupo técnico de trabalho 

que irá analisar as compatibilidades entre os projetos.  

E isto é feito em cima do projeto da arquitetura, todos os outros projetos 
são complementares ao projeto da arquitetura. Porque eles têm que ser 
adaptados à arquitetura, e não é a arquitetura que se adapta aos 
projetos complementares, de estrutura, de instalações, etc. Ele é o 
carro-chefe (engenheiro da obra). 

Concluídos os projetos, a uma equipe técnica da empresa elabora o orçamento e o 

planejamento dos serviços a serem executados, os quais servirão de base para a 

organização do trabalho na produção. Assim, é no planejamento que se define e condiciona 

a forma de execução da obra. O engenheiro da obra participa das reuniões na fase de 

elaboração dos projetos, fazendo uma análise crítica com base em sua prática de obras. 

Os projetos são gerenciados em cima dos projetos da arquitetura e a 
equipe da execução da construtora, que é o meu caso. Eles escutam um 
pouco os engenheiros que trabalham no campo. Depois disso vem um 
conjunto de projetos para a obra e, de comum acordo entre a 
engenharia e a execução, é feito o planejamento e orçamento inicial da 
obra, tipo, cronograma da obra, os padrões de qualidade da empresa, 
etc. (engenheiro da obra). 

Portanto, como nos demais setores industriais, ressalvadas as suas particularidades, a 

organização da produção, conforme se observa na empresa executora da obra objeto de 

investigação, é de uma forma geral divida em três fases: planejamento, execução e 

controle. 

4.2.2 Elevada variabilidade técnica 

Tendo o processo como característica a produção por projeto, sua produção não se 

dá em série, na qual o produto acabado possui uma forma repetitiva no seu modo de 

produzir. Na construção têm-se vários tipos de obras com características diferentes no seu 

processo de produção. No caso específico do subsetor de edificações, cada edificação 

possui um projeto diferente do outro, e quando não, sempre alguma particularidade irá 

influenciar no processo de produção. E, sendo variáveis, as particularidades que dificultam 

a introdução da maquinaria no processo de produção, este permanece sedimentado sobre 

uma base semi-artesanal, o que constitui um dos grandes motivos da “não-racionalização” 

do setor. 
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Realmente, não obstante a ciência se faça presente na atividade de 
projeto e indícios de produtos industrializados marquem os meios de 
produção, o trabalho é ainda sedimentado sobre uma base estrutural da 
manufatura. A máquina ainda não incorporou a ferramenta do oficial de 
forma a desvencilhar-se das barreiras orgânicas que o trabalho manual 
impõe. A maioria dos equipamentos utilizados (guindaste e gruas) 
substituem a força muscular do operário, mas não suas habilidades 
(VARGAS, 1979, p. 90). 

Assim, a construção, especificamente o subsetor de edificações, tem procurado 

desenvolver sistemas construtivos eficientes, econômicos e produtivos sempre associados à 

preocupação com a qualidade. Esse esforço tem se traduzido na obtenção de processos 

produtivos racionais e na possibilidade de se melhorar a eficiência do conjunto, com a 

redução de custos associada à mão-de-obra especializada e à maior produtividade. Com 

efeito, as técnicas construtivas, os projetos e a padronização de materiais de construção 

sofrem um processo de transformação em busca da industrialização e da taylorização, onde 

todos os esforços têm sido para a racionalização através da utilização de pré-fabricados. No 

caso da fôrma pré-fabricada, o novo sistema de escoramento reduz pela metade a 

necessidade de carpinteiros, os serviços que antes necessitavam desses profissionais para 

sua confecção podem agora ser feitos por serventes ou ajudantes. 

Verificou-se, em três obras distintas de empresas diferentes, que o sistema 

construtivo adotado era diferente: um era do tipo convencional, com estrutura de concreto 

armado e laje convencional; os outros dois eram do tipo misto: um com estrutura de 

concreto e alvenaria estrutural com blocos de cimento, o outro, com alvenaria estrutural e 

laje pré-moldada. 

O objetivo em comum dessas três obras, usado como justificativa por cada uma 

delas para a utilização de diferentes tecnologias construtivas no seu processo de produção, 

era a busca da industrialização no processo de produção, com a conseqüente redução dos 

custos, o aumento da produtividade e a melhor qualidade. 

Na obra focalizada nesta pesquisa ficou definido, na fase de projeto, que a 

tecnologia utilizada seria a utilização de estrutura de concreto armado com laje plana – sem 

vigas de delimitação das paredes. Para a utilização de laje plana, várias são as 

possibilidades de projeto estrutural (laje nervurada, concreto protendido, etc.). No caso, 

optou-se pela utilização de laje nervurada. 
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Para a execução da laje nervurada, inicialmente, o sistema construtivo é planejado 

de modo a utilizar a fôrma pré-fabricada apoiada sobre sarrafos de madeira. Algumas 

características desse sistema construtivo ou tecnologia são determinantes para a decisão do 

setor de planejamento: 

� não é uma novidade no mercado; 

�  já é bastante utilizada; 

� permite fácil manuseio 

� simplicidade na montagem e desenforma, já que pode ser apoiada diretamente 

sobre o escoramento, dispensando o tabuado. 

Quando da execução da obra, o engenheiro faz uma análise de custo/benefício e 

modifica o processo de execução da fôrma. Ela não será mais apoiada sobre sarrafo de 

madeira, como definido na fase de planejamento, será utilizado um novo sistema de 

escoramento para lajes que utilizam esse tipo específico de fôrma pré-fabricada. 

A obra tem este poder de decisão, para aperfeiçoar, seguir e se adaptar 
às condições financeiras (engenheiro da obra). 

4.2.3 Diferentes locais de trabalho 

Nas indústrias, o produto acabado é fabricado em lugar fixo, enquanto na 

construção cada obra e cada serviço da obra são executados em lugares diferentes, com 

atividades e problemas específicos. 

Verifica-se que os serviços de execução de fôrma normalmente se dão ao ar livre, 

sujeitos a intempéries, a ruídos excessivos, a difícil mobilidade, a riscos de queda de 

alturas elevadas (acima de 3,00 metros), etc. 

4.2.4 Parcelamento do trabalho: horizontal e vertical 

O fluxo da produção geralmente obedece a uma seqüência lógica de etapas 

inerentes ao processo de desenvolvimento da produção no subsetor. Essa seqüência lógica 

permite a sua padronização/normalização, cabendo a cada empresa, com base nelas, 

elaborar o seu próprio fluxo de produção, em conformidade com as especificidades de sua 

obra, na fase de planejamento.  
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Não desprezando a existência de diferenças, que são significativas em se 
tratando de prédios residenciais que se ligam a diversos padrões de 
construção em função das exigências da demanda, as construções 
verticalizadas apresentam, em seu desenvolvimento, uma seqüência 
semelhante de etapas e tarefas, seguindo uma lógica interna à própria 
dinâmica da produção. São elas: instalação do canteiro de obras; 
fundação; estrutura de concreto armado; alvenaria; cobertura; 
revestimento (internos e externos); pisos e rodapés; instalações 
(elétricas, hidro-sanitárias e mecânicas); acabamento final (pintura, 
limpeza, impermeabilização, etc.) (MORAES, 1986, p. 44-45). 

Cada um desses serviços se desenvolve, na maioria das vezes, mediante a 

realização de vários serviços que, ao final, irão compor o todo, possibilitando o 

parcelamento horizontal do trabalho. Muitas dessas etapas ou serviços são intrinsecamente 

dependentes, fazendo com que a continuidade ou não de um determinado serviço dependa 

da conclusão total ou parcial de outro.  

As turmas estavam organizadas de modo a trabalharem independentes 
umas das outras. O prédio estava sendo construído segundo um padrão 
espiral, com uma “turma-líder” em um andar mais alto, subindo sempre 
à medida que completava uma tarefa e começava a mesma tarefa no 
andar acima. Seguiam-se sucessivamente as outras turmas que 
executavam novas tarefas, com base nas realizadas pela turma anterior 
(DWYER, 1989, p. 23). 

A atividade em observação nesta pesquisa, a execução de fôrma, insere-se na etapa 

referente à estrutura de concreto armado descrita por Moraes (1986, p. 44-45). Portanto, 

fica o trabalho nessa etapa assim dividido: primeiramente, a execução das fôrmas; depois, 

a etapa de colocação das ferragens e, posteriormente, a concretagem dos pilares, vigas e 

lajes.  

Nós pegamos um... descemos um prumo de centro e descemos ele até lá 
em baixo e transmitimos o ponto para cima, depois nós vamos e 
jogamos as medidas nos outros pilares.Depois que fazemos os pilares, 
depois jogamos as vigas em cima. Aí pegamos, forramos tudo, o 
armador arma, concreta a laje, e continua tudo de novo (encarregado da 
subempreiteira de fôrma). 

Para gerir a execução desses serviços, toda a estrutura hierárquica de um canteiro 

de obras é bem conhecida, ou melhor, a forma como é organizada a divisão vertical do 

trabalho. 

Os projetos são elaborados e analisados pelos engenheiros, que determinam os 

serviços a serem executados e fiscalizam a sua aplicação nas obras; o mestre-de-obras é o 



  69 

portador das ordens emanadas do engenheiro, e o encarregado é o que recebe as 

determinações do mestre-de-obras e coordena uma determinada equipe de trabalhadores, 

composta de oficiais, meio-oficiais e serventes, que irão executar uma tarefa cujo projeto 

inicial eles geralmente não possuem conhecimento para interpretar. 

Os trabalhadores são executores de projetos que não sabem ler e cuja 
tradução é feita na seqüência engenheiro-mestre-encarregado; a cada elo 
dessa transmissão de ordens o conhecimento vai restringindo-se a partes 
menores da construção (VARGAS, 1979, p. 85). 

4.2.5 Descontinuidade 

Como já destacado anteriormente, são bastante elevadas as variáveis que 

influenciam um determinado projeto de construção, impossibilitando a padronização do 

processo de produção e, conseqüentemente, a não repetitividade na forma de produzir, por 

mais que um projeto possa vir a ser utilizado várias vezes. Sempre uma dessas variáveis 

influenciará na forma de produzir: um terreno nunca possui as mesmas características, por 

mais próximo que seja, e cada obra assim como suas etapas têm um prazo estipulado para 

finalização. 

4.2.6 Rotatividade de mão-de-obra 

Como já visto anteriormente, a descontinuidade dos serviços é uma característica 

do setor que não possibilita a repetitividade, além de se constituir também em um fator 

determinante para a rotatividade da mão-de-obra tanto durante a obra quanto na sua 

conclusão. 

Essa rotatividade é mais intensa no trabalho operário, porém não significa que não 

abranja toda a equipe de produção. 

Em maior ou menor grau, a alta rotatividade de mão-de-obra não é 
exclusiva do trabalho operário. Toda a equipe de produção, formada por 
engenheiros, mestre-de-obras, encarregados e operários, é renovada 
durante a obra e desfeita ao final (SILVA, 2000, p. 29-30). 

4.2.7 Simultaneidade 

Sendo cada um dos serviços composto de várias tarefas dependentes ou não uma da 

outra, o parcelamento da atividade de trabalho apresenta várias vantagens para a empresa 

construtora: permite que na obra várias tarefas de um mesmo serviço sejam executadas 
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simultaneamente, propiciando uma maior economia de tempo e aumentando a 

produtividade. 

Na atividade observada verificou-se que os serviços de fôrma, armação e 

concretagem, em alguns momentos, eram executados ao mesmo tempo. Quando da 

execução do pilar, os carpinteiros iam colocando os gabaritos e os armadores as ferragens, 

para fechamento dos pilares. Fechados e escorados, os pilares logo iam sendo concretados, 

enquanto os demais iam sendo concluídos. Na montagem das vigas e lajes, após a 

montagem de um dos lados da laje, os armadores iniciavam, geralmente no quarto dia útil, 

a colocação das ferragens (cf. Figura 3), enquanto as duas subempreiteiras (de fôrma e 

armação) trabalhavam simultaneamente até o sexto dia útil, para a concretagem no sétimo 

dia útil. 

 

Figura 3 – Início da armação de um lado da laje 

4.2.8 Subempreitada 

Uma outra característica peculiar do setor diz respeito às relações de trabalho, 

denominada subempreitada, na atualidade conhecida (ou confundida) como terceirização, 

que pode acontecer entre empresas ou entre empresas e trabalhadores. 
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Para a execução desses serviços, a empresa contrata subempreiteiras sob a forma de 

terceirização, o que, na construção civil, contribui para uma melhor qualificação dos 

trabalhadores, visto que, desenvolvendo nas subempreiteiras somente atividades de 

carpintaria, por exemplo, sua aprendizagem é melhor. 

 Para Moraes (1996), a importância do trabalhador especializado justifica no setor a 

forte presença da subempreitada, principalmente por diminuir custos com treinamentos, 

fato constatado também na verbalização do engenheiro da obra. 

Alguns pedreiros que já tinham participado em outra empresa, eles 
tinham sido treinados para executar o serviço de alvenaria. Então, eles 
tiveram um novo treinamento aqui. Então estão tendo o treinamento 
pela segunda vez. Esses tiveram mais facilidade de ser treinados aqui, 
na prática, porque já tiveram esse mesmo processo em outra obra. 
Diferentemente, se eu tivesse arranjado um pedreiro novo, que não 
tivesse passado pelo processo. 

A subempreitada não é nenhuma novidade, apenas se torna mais significante no 

setor com o advento da reestruturação dos processos de produção, na atualidade, dos 

demais setores da produção industrial. A indústria da construção procura, assim, apenas 

seguir os discursos da modernidade. 

No Brasil, esse novo formato renasce de forma híbrida, incorporando novas formas 

de organizar e gerir o trabalho, na tentativa crescente de tornar mais rígido o controle sobre 

o trabalho. 

No Brasil, esse movimento assumiu um ritmo mais acelerado no início 
dos anos 90, com a difusão dos Programas de Qualidade Total, quando 
expressões como terceirização, “outsourcing” e “global outsourcing” se 
tornaram amplamente divulgados e até mesmo “banalizados”, na medida 
em que passaram a ser empregados indistintamente, sem levar em conta 
as especificidades e peculiaridades que comportam (WERNECK, 1996, 
p. 65-66). 

Fleury e Vargas (1994), analisando a construção civil, constatam que, embora já 

possua algumas partes do processo de produção no qual o trabalho já adquiriu a forma 

industrial, como é o caso da utilização de pré-fabricados, a intensa utilização da força de 

trabalho pelo setor faz com que a organização da produção seja sedimentada na 

manufatura. 
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A forte presença de operários que conforma o produto com a utilização 
de ferramentas manuais, a ausência (ou presença marginal) da máquina 
no processo produtivo e a precária organização do trabalho em moldes 
especificamente capitalistas conferem à construção habitacional um 
caráter de “manufatura” (VARGAS, 1979, p. 88). 

Conseqüentemente, por ter o seu processo de produção assentado na manufatura, o 

setor emprega intensa mão-de-obra, razão pela qual as empresas de construção têm 

recorrido à terceirização (subempreitada) para terem um melhor controle do trabalho. 

Para o DIEESE (2002), a subcontratação e a terceirização, presentes em quase todo 

canteiro de obra, é uma forma enviesada de gestão e organização da mão-de-obra, que 

busca apenas a redução de custos. A grande empresa contrata os subempreiteiros para 

deixar de pagar os custos sociais e terceiriza o risco do passivo trabalhista (DIEESE, 

2002:7). 

Na atualidade, a subempreitada é mais abrangente, é a única norma celetizada que 

permite a terceirização da atividade fim, conforme art. 455 da CLT (CAMPANHOLE, 

1996). 

Art. 455 – Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro 
pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, 
cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o 
empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte 
do primeiro. 

Parágrafo único – Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos 
da lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de 
importâncias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas 
neste artigo. 

Portanto, na busca de seguir a tendência da indústria mecânica e de flexibilizar as 

relações de trabalho por intermédio da terceirização, o setor adota com intensidade a 

subempreitada, utilizando o parcelamento e a falta de continuidade dos serviços como um 

dos principais argumentos para essa intensificação, por gerar um menor aproveitamento da 

força de trabalho. 

A tendência nossa é terceirizar tudo, só ficar a parte administrativa. O 
primeiro princípio é que eu não tenho uma continuidade do serviço, o 
empreiteiro não, ele tem várias obras. O princípio é a gente virar uma 
montadora. Se a FIAT for pensar, por exemplo, em fabricar pneus, ela 
vai ter mais um problema, a FIAT nunca fabricou uma bateria, um pneu 
(engenheiro da obra). 
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No empreendimento foco desta pesquisa, conforme já visto anteriormente, o 

parcelamento dos serviços e a simultaneidade – uma outra característica do setor – 

possibilitam que, no planejamento da execução da etapa na qual se insere o serviço de 

execução de fôrmas, se distribuam diferentes frentes de serviços entre os empreiteiros e a 

empresa. Assim a administração da obra distribui os serviços: um empreiteiro de fôrma é 

contratado para executar os serviços de fôrma e também se responsabiliza pelo 

fornecimento de todo o material necessário (fôrmas pré-fabricadas, escoramento, pregos, 

madeirit, etc.); um empreiteiro de armação é contratado para fornecer a mão-de-obra para a 

execução das ferragens; um empreiteiro especializado é contratado para o nivelamento da 

laje; uma empresa especializada é contratada para o fornecimento do concreto das vigas e 

da laje; os trabalhadores da construtora se responsabilizam por bater e lançar o concreto 

dos pilares e por empalhar e vibrar o concreto das vigas e lajes. 

4.2.9 Gestão da produção 

Quando subempreita os serviços, cabe à contratante apenas fiscalizar a execução 

dos serviços em conformidade com os projetos, as especificações existentes e o 

cronograma, efetuando o pagamento aos subempreiteiros somente se a execução dos 

serviços for aprovada em medições, que são realizadas pela administração da obra em 

datas previamente acordadas.  

A gente terceiriza tudo, da empresa só mesmo o pessoal administrativo, 
engenheiro, mestre, encarregado, técnico de segurança, auxiliar 
administrativo, etc. Atualmente estamos com dois encarregados, um é 
mestre-de-obras e o outro encarregado (engenheiro de obra). 

Os subempreiteiros, quando entram para executar um serviço, recebem um 

treinamento referente às etapas ou aos serviços que irão prestar, que é administrado pelo 

setor de segurança no trabalho. Verifica-se também que nenhum treinamento é feito com 

relação ao novo sistema de escoramento. 

Quando eles entram recebem um treinamento com relação ao serviço 
que eles vão executar. A empresa fornecedora do escoramento deveria 
treinar os trabalhadores e não treina. Nós tivemos uns cinqüenta pés de 
escora danificados (engenheiro de obra). 

O prazo de execução dos serviços é determinado em função do prazo de entrega da 

obra, que pode ser ou não flexível, dependendo do tipo de cliente. Em alguns casos são 

estipuladas cláusulas contratuais de multa por atraso na execução e entrega da obra ou 
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serviço. Assim, cada uma dessas etapas ou serviços terá uma data previamente definida 

para início e término, na fase de planejamento. É com base nesse planejamento que a 

administração da obra distribui e controla os prazos de execução. 

Concluindo, verifica-se que várias são as peculiaridades do contexto produtivo do 

subsetor a que pertence a atividade analisada. Portanto, não levar em conta esse contexto é 

insistir em analisar os acidentes no setor com base na concepção tradicional e 

predominante – amplamente criticada na atualidade – e não levar em conta os vários 

estudos que comprovam a necessidade de uma nova visão nas análises dos acidentes e 

prevenção, conforme se demonstra, no capítulo a seguir, onde serão discutidas as teorias 

que fundamentam as análises dos acidentes.  
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CAP. 5. INOVAÇÕES EM FÔRMAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A introdução do novo sistema de escoramento para lajes nervuradas não foi 

inteiramente descuidada quanto aos possíveis riscos de acidentes. Os trabalhadores 

receberam informações de como proceder corretamente à montagem do sistema, inclusive 

para evitar certos riscos. No entanto, essas ações de prevenção se fundamentam nos 

modelos tradicionais da segurança, cujos limites se tornam mais evidentes em situações 

que exigem aprendizagem organizacional, como durante a introdução de uma nova 

tecnologia. 

Antes de se expor a análise que explica a ocorrência dos incidentes e pequenos 

incidentes evocados pelos trabalhadores, a nova tecnologia de escoramento e o problema 

tratado no estudo ergonômico serão apresentados.  

5.1 A nova tecnologia de escoramento 

Esse novo sistema de escoramento e reescoramento para laje nervurada que utiliza 

fôrmas pré-fabricadas, lançado no mercado na época, foi utilizado pela empresa pela 

primeira vez, especificamente na obra objeto desta pesquisa. Sua proposta no mercado, 

segundo o material de propaganda, era: 

• Retirada das fôrmas mantendo o posicionamento das escoras, economizando 

tempo na execução da estrutura.  

• Economia de mão-de-obra na montagem e desmontagem por não exigir mão-

de-obra especializada ou ferramentas especiais. 

• Impedimento de deformações na laje, uma vez que a desenforma é feita sem 

retirar o escoramento. 

• Permite um perfeito nivelamento da estrutura. 

• Estabilidade do escoramento pelo travamento vertical e horizontal.  

• Economia de material com a utilização de vigas e treliças de aço. 
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• Fácil acesso sob a laje para trânsito de pessoas e materiais e maior segurança 

para os operários, evitando os acidentes existentes em outros sistemas, através 

de ajustes feitos com rosca para desenforma e nivelamento da laje. 

Verifica-se que todas as vantagens se referem ao desenvolvimento da performance, 

à redução da mão-de-obra em termos quantitativos e qualitativos (uso de mão-de-obra sem 

qualificação especial), à economia de material, à melhoria nos processos técnicos, etc. – 

melhor dizendo, a tudo que possa contribuir para o aumento da qualidade e da 

produtividade e, conseqüentemente, para o maior lucro. No que diz respeito à segurança, 

uma única referência é feita ao processo para nivelamento e desenforma da laje, que passa 

a ser feito com sistema de rosqueamento, diferentemente dos outros sistemas que utilizam 

madeira e pregos. 

Introduz-se um novo processo de escoramento principalmente por ser cópia de um 

sistema de escoramento usado em países do Primeiro Mundo (Europa), como ressalta o 

fornecedor da fôrma pré-fabricada, para quem esse pré-requisito qualifica o sistema como 

a melhor solução na execução de serviços que utilizam tal tipo de fôrma no Brasil. 

Entretanto, em um estudo sobre transferência de tecnologia, Wisner (1994) alerta que: 

A enorme heterogeneidade dos países que agrupamos sob a 
denominação de países em vias de desenvolvimento industrial, a 
diversidade das situações conforme as regiões de um mesmo país, as 
exigências particulares de cada ramo industrial, a tecnologia escolhida, a 
história da empresa são fatores de grande peso que se combinam das 
maneiras mais diversas em cada caso (WISNER, 1994, p. 140). 

O processo de produção é modificado e dá-se origem a uma nova configuração do 

trabalho, com a redução da força de trabalho, principalmente da mão-de-obra qualificada 

(os carpinteiros), conforme se verifica na entrevista com o carpinteiro E. 
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Pergunta: Qual a diferença desse sistema de fôrma para o anterior? 
Resposta: Ah, eu estou achando que esse é bem melhor do que o outro, 

esse é bem melhor de trabalhar, porque rende mais, igual a 
nós que trabalhamos por produção, acho que rende mais, bem 
mais que o outro, com certeza. 

Pergunta: Como é esse rende mais? 
Resposta: Ah, rende mais é o jeito da gente trabalhar, né? O serviço da 

gente adianta, faz mais rápido. É só isso. 
Pergunta: Qual a diferença dele para o anterior? 

Resposta: A diferença, ah, a diferença é porque o serviço 
rende muito mais, a gente produz muito mais, a produção é 
mais, a produção é bem mais que antes. Pra mim, não só eu 
como meus parceiros também acham bem melhor esse sistema 
de trabalhar. 

Pergunta: Como é que facilita o trabalho de vocês? 
Resposta: Ah, assim...é...é... o jeito da gente alinhar. Pegamos a 

montagem, é bem mais rápido que antigamente. As escoras 
são diferentes, agora mudou muito, então eu acho bem melhor 
o sistema de trabalhar, porque mudou o sistema das escoras, 
é bom demais de trabalhar. Ótimo, pra mim é ótimo. 

Pergunta: Como é esse mudou? O que mudou? 
Resposta: Mudou nas... nas escoras. Mudou o jeito da gente trabalhar, é 

bem melhor. Tem serviço que, a gente querendo, faz até 
sozinho, não precisa de ajudante, não usa ajudante, não 
precisa de tanto carpinteiro igual precisa nas outras obras. Às 
vezes tem obra aí que precisa, sistema de antigamente 
precisava de vinte, hoje a gente faz com dez carpinteiros. É 
só. 

5.2 A demanda do estudo ergonômico 

Na busca de maior produtividade e lucratividade, e imaginando-se ganho na 

segurança por evitar o uso de pregos e madeiras – causa de um grande número de pequenos 

acidentes na construção civil –, é introduzido um novo sistema de escoramento no processo 

de produção da obra. Como se verifica nas palavras do mestre-de-obras, sobre a introdução 

do novo processo de fôrma: “Muito melhor, como na segurança, como na... na rapidez. E 

também é um tipo de fôrma que não utiliza prego, não utiliza madeira. Quer dizer, ficou 

muito mais rápido e mais segurança”.  

Todavia, as contradições relativas à introdução do novo sistema são explicitadas 

por meio de duas verbalizações sobre quedas de trabalhadores terceirizados durante a 

montagem das lajes: 
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Já tinha quebrado a mão, é. Essa laje ali eu falo até, o trem daquela 
chapa de ferro, ali, ó, aquilo ali é perigoso demais... É nisso aqui que ela 
apóia, naquela tria de ferro [cf. Figuras 4, 5, 6 e 7]. Coloquei ela falsa, 
ali, o camarada vinha e não estava vendo ela falsa, ali por baixo. Chega e 
pisa, vara lá em baixo. Eu já caí duas vezes nessa laje, um dia eu caí lá, 
que eu fui lá para o João XXIII, lá tirei chapa disso aqui tudo. Esse dedo 
meu veio pra trás. Cheguei lá, a mulher falou: ‘Não quebrou não’. Passou 
remédio e está roxo até hoje. Eu já caí duas vezes. É ruim demais. Dá a 
impressão que você está descendo num buraco fundo, tem que abrir os 
braços assim [demonstra abrindo os braços] para você não descer lá pra 
baixo. Arregaça tudo, no outro dia você não agüenta nem amarrar direito. 
Se você cair e não abrir os braços, você desce lá pra baixo, se você descer 
lá pra baixo, em cima daquela cruzeta da peça [que serve de 
contraventamento] lá, você machuca mais, né? O cara tem que tomar mais 
cuidado (encarregado da subempreiteira responsável pela armação). 

 

Figura 4 – Vista do detalhe de apoio (o “dente”) 
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Figura 5 – Vista em corte do novo sistema de escoramento de estrutura metálica 

 

Figura 6 – O arame que gera o “osso” 
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Figura 7 – Vista superior da fôrma pré-fabricada apoiada sobre treliça metálica 

Segundo informação, o trabalhador da subempreiteira de fôrmas, 
ontem, por volta de 14:00 horas, 14:30, mais ou menos, segundo relato 
do próprio trabalhador, quando se locomovia sobre a fôrma [cf. 
Figuras 8 e 09] que está em execução, a fôrma da 3ª laje, ele pisou na 
extremidade de uma das fôrmas pré-moldadas, de laje de fôrma pré-
fabricada. A mesma fôrma acabou virando, porque pisou 
indevidamente, pisou de uma forma errada, ele pisou na beirada da 
fôrma, em uma das extremidades da fôrma, e com isso a fôrma veio a 
virar, porque está num processo de montagem ainda, não estava ainda 
fixa. Veio a virar, e a perna do referido profissional desceu no vão 
aberto deixado pela fôrma. Com isso, ele teve uma luxação na perna, de 
pequena gravidade, felizmente. Hoje ele continua até trabalhando 
(técnico de segurança da obra). 
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Figura 8 – Colocação das fôrmas pré-fabricadas 

 

Figura 9 – Colocação das fôrmas pré-fabricadas 
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Do primeiro relato pode-se inferir a existência de um 1º (primeiro) momento: a falta 

de anterior experiência do trabalhador com o novo sistema de escoramento é condição 

originária das ocorrências de quedas durante a montagem das lajes. 

Por conseguinte, no segundo relato, pressupondo ter o trabalhador total domínio da 

situação no momento do acidente, e que a decisão de pisar de uma forma errada é uma 

decisão consciente do trabalhador dentre outras possíveis quando anda sobre a laje, o 

técnico de segurança, impregnado pela concepção tradicional, responsabiliza o trabalhador: 

“(...) porque pisou indevidamente, pisou de uma forma errada, ele pisou na beirada da 

fôrma, em uma das extremidades da fôrma, e com isso a fôrma veio a virar, porque está 

num processo de montagem ainda, não estava ainda fixa”.  

No entanto, com essa visão impregnada pela concepção tradicional, o técnico deixa 

de perceber as variabilidades do processo que determinaram a ação do trabalhador no 

momento do acidente, ele não vê que “a forma de pisar corretamente” não é possível de ser 

formalizada, pois é um saber desenvolvido pelos trabalhadores que garante a sua segurança 

frente aos riscos provenientes desse novo processo de produção, e que não é reconhecido 

pelas empresas (construtora, fornecedores, subempreiteiros, etc.). 

Em contradição ao pressuposto pelo técnico de segurança, que procura atribuir a 

culpa ao trabalhador por negligência, pode-se verificar a existência de um 2º (segundo) 

momento, em que o trabalhador desenvolve competências para trabalhar com o novo 

sistema de escoramento – o que se pode chamar de “saber de prudência” (CRU e 

DEJOURS, 1987, p. 31).  

O desenvolvimento da experiência dos trabalhadores fornece-lhes conhecimentos 

implícitos dos perigos que escapam aos preventores, que imaginam serem os trabalhadores 

da construção ignorantes dos perigos. Tendo como base esse ponto de vista, a grande 

missão da segurança na construção “seria de informá-los e convencê-los” (CRU, 1983, p. 

147) – fato constatado na entrevista com o técnico de segurança da obra. 

Pergunta: Como é que tu fazes para administrar a questão da 
segurança? 

Resposta: A segurança... a segurança aqui, ela baseia principalmente 
em treinamento, trabalho de conscientização do pessoal 
quanto aos riscos e quanto às necessidades de praticar a 
segurança no trabalho, quanto ao uso dos equipamentos de 
proteção. Então baseia-se principalmente no trabalho de 
visualização e de conscientização do pessoal. 
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Os treinamentos ministrados pela segurança são sempre os mesmos, referem-se 

apenas a esses saberes técnicos, e nenhuma referência é feita ao novo sistema de 

escoramento. 

Foi o cara da segurança que fez, faz... É explicar pra gente como é que 
faz a fôrma, como é que fecha a fôrma, essas coisas que todo mundo 
sabe (encarregado da subempreiteira de fôrma). 

Essa forma de organização do trabalho, que desconhece as experiências desenvolvidas 

pelos trabalhadores para resolver os problemas originados na concepção, não proporciona uma 

atuação eficaz na prevenção, nem evita a ocorrência de situações semelhantes em outras 

oportunidades. 

Verificou-se que os problemas da produção são detectados 
primeiramente pelos trabalhadores que estão em contato direto com a 
produção. Em muitos casos, para evitar a demora na solução dos 
problemas por quem concebe, esses trabalhadores resolvem eles mesmos 
os problemas. Devido a esta forma de organização do trabalho, quem 
concebe desconhece a origem das incompatibilidades, não participa da 
elaboração de soluções e, conseqüentemente, não consegue evitar uma 
situação semelhante em outra ocasião (SILVA, 2000, p. 186). 

Assim, partindo-se desses dois relatos, que passam a ser o fio condutor desta 

investigação, procurar-se-á analisar e descrever os momentos que ensejaram a ocorrência 

de acidentes e que perpassam pelo processo de produção. 

5.3 O 1o momento: a falta de experiência com o novo sistema de escoramento 

Conforme anteriormente analisado no relato do encarregado da subempreiteira de 

armação, trabalhar pela primeira vez com esse tipo de sistema de escoramento para as 

fôrmas pré-fabricadas é o fator de origem das ocorrências das quedas.  

É a primeira vez que eu trabalho com ela... Aqui, nessa obra, na 
primeira semana que eles montaram ela, eu já caí duas vezes. 

Em seguida, ao ser confrontado com as ocorrências de quedas de cima das lajes 

durante a montagem das fôrmas, o mestre-de-obras relata que: 

É a primeira obra, é uma experiência que eles estão tendo, eles 
começaram a fazer já faz alguma obra, obra pequena. Obra grande, 
mesmo, é a primeira. 
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O mestre-de-obras ainda pormenoriza que o lançamento desse sistema de 

escoramento foi feito na feira da construção civil, na Gameleira25, em 2004. Portanto, 

deixando claro que, também para ele, a origem das quedas de cima das lajes, durante a 

montagem das fôrmas, está no fato de ser a primeira vez que se trabalha com esse novo 

sistema de escoramento. 

Posteriormente, questionado novamente sobre mais alguma ocorrência, o 

encarregado da subempreiteira de armação reafirma que a introdução de um novo sistema 

de escoramento é um fator determinante, pois os carpinteiros ainda não sabem trabalhar 

com o material. E, logo em seguida, aponta mais uma ocorrência quando questiona o 

armador, que estava ao seu lado, sobre uma queda que ele sofrera. 

Pergunta: Ninguém caiu mais? 
Resposta: Sei lá, eles não sabiam trabalhar com o material, ainda, né? 

Deixavam ela bamba, não amarravam com o arame direito. 
Eu mesmo caí duas vezes. Você também caiu, não caiu? 
[perguntando ao armador que estava ao seu lado]. 

Resposta: Caí. 
Pergunta: Quantas vezes? 
Resposta: Uma vez. Estava subindo ferragem, pisei nela, ela virou, ela 

bateu na minha cabeça. 

O rodízio de trabalhadores promovido pelas subempreiteiras nas obras em pleno 

ritmo de produção leva a constatar, também, a falta de experiência como origem dos 

acidentes. A transitoriedade do trabalho e a especificidade do setor implicam uma 

constante adaptação do trabalhador: na construção civil, em cada obra e a cada novo local 

de trabalho, o trabalhador encontra diferentes situações, e é em meio a esse caos, com uma 

tecnologia que ele não domina, que as subempreiteiras fazem o rodízio de trabalhadores 

para reduzir os custos. 

Verificou-se, por exemplo, que, sob a alegação da necessidade de evitar gasto com 

vale-transporte, a subempreiteira da armação, procurando melhor distribuir seus 

trabalhadores nas obras e racionalizar a distribuição do vale-transporte a ser fornecido, na 

semana de preparação para a concretagem da nona laje, em pleno ritmo do processo de 

produção, permutou dois armadores da obra com dois outros de uma outra obra. Por 

conseqüência, como era novo o sistema de escoramento utilizado na obra para laje de 

                                                 
25 Parque de Exposições da Gameleira, Belo Horizonte-MG. Espaço Multi-Eventos – Feiras, Exposições e 
Congressos.  
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fôrma pré-fabricada, um desses “novatos” veio a cair quando executava a montagem da 

armação da laje e das vigas. 

Na entrevista sobre a ocorrência, um deles relatou que, por ser a primeira vez que 

trabalhava com esse sistema de escoramento, ele não conhecia a maneira correta de andar 

em cima da laje. E, assim, acabou caindo, mas que agora, como já aprendera como devia 

pisar, ele não cairia mais. 

Pergunta: Tu já aprendeste a andar? 
Resposta: Eu aprendi, não tem como não aprender, se pisar em falso 

arrebenta. 
Pergunta: Como é esse pisar em falso? 
Resposta: Tem alguma que é mal colocada, se pisar na beirada vira [a 

fôrma pré-fabricada] e desce. 

Não sendo necessário estender-se em mais relatos sobre a relação das ocorrências 

de quedas após a introdução desse novo sistema de escoramento, pode-se concluir, num 

primeiro momento, que as quedas de trabalhadores de cima das lajes, durante a montagem, 

têm origem na introdução de um novo sistema de escoramento para fôrmas pré-fabricadas, 

no qual os trabalhadores não possuem experiência anterior. 

Ao se analisar o setor de mineração na Inglaterra e questionar como em um 

processo de expansão tão rápido os trabalhadores desenvolvem conhecimentos para 

realizar suas tarefas, constata-se que as trocas de informações entre os trabalhadores 

possibilitam-lhes desenvolver o “sentido do poço”, um “sexto sentido” em relação à 

segurança (DWYER, 1991). Tomando-se um acidente como exemplo, destaca-se a 

importância do “sentido do poço”: “prestar atenção a sinais de alarme instantâneos, sons e 

cheiros” (DOUGLAS, 1997, apud DWYER, 1991, p. 14), como uma forma de comunicar 

aos trabalhadores o momento de se retirarem da mina. Porém, a introdução de um novo 

dispositivo técnico rompe com os mecanismos “naturais” que os auxiliam. 

O caso da lâmpada de Davy26 possibilita a compreensão das limitações das práticas 

de gestão da segurança originárias do final do século XX, ao ressaltar como o surgimento 

                                                 

26 "Sir Humphrey Davy, em 1815, levou à idéia de "peneiras" para chamas e, eventualmente, à lâmpada de 
segurança para mineiros. Na lâmpada de Davy, a chama de um queimador a querosene era rodeada por um 
cilindro de uma peneira de arame de 28 mesh por polegada. A chama era alimentada pelo ar que passava pelo 
mesh da peneira. Quando dentro de uma mina de carvão, poderia haver a formação de uma mistura detonante 
de ar e gás metano. Nesse caso, a mistura queimaria apenas dentro da peneira, a chama não ultrapassaria a 
peneira para detonar o gás do ambiente." Disponível em 
http://inorgan221.iq.unesp.br/quimgeral/combustao/combust_13.html. Acesso em: 22 dez. 2006. 
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da lâmpada proporciona, associado a outros investimentos em ventilação, uma significativa 

redução dos acidentes no nordeste da Inglaterra e como a introdução desse novo sistema 

técnico está relacionada a outros fenômenos: a) uma solução técnica para um risco 

tecnicamente visível (queda na taxa de explosões) não previne de outras causas 

tecnicamente visíveis (quedas dos tetos), originando desigualdades nas causas dos 

acidentes entre minas com gás e sem gás; b) uma determinada solução técnica pode 

acarretar a produção de novos tipos de acidentes (DWYER, 1991). 

Paradoxalmente, a introdução de um novo dispositivo técnico de segurança causa 

novos tipos de riscos e de acidentes. Quando analisados em termos absolutos os números 

de acidentes, verifica-se que eles aumentaram, ou melhor, as taxas de acidentes de todas as 

origens não se reduziram; porém, se essa análise for expressa em termos de taxas de 

explosão, verifica-se que essas taxas se reduzem (DWYER, 1991). Sustenta-se, assim, o 

estabelecimento da relação causal entre a introdução da novidade tecnológica e o aumento 

da taxa geral de acidentes, visto que os números de acidentes de explosão são reduzidos, 

porém, essa redução não é refletida no número de acidentes nas minas; ao contrário, eles 

aumentam após a introdução da lâmpada. 

Dizer que o sentido para o perigo desenvolvido pelos trabalhadores não é 

apropriado é o que se questiona. Contribuir para o desenvolvimento ou auxilar tais sentidos 

é uma coisa, menosprezar e romper com tais tradições é o que se tem feito até hoje na 

prevenção ao se isolar o trabalhador do controle dos sistemas. Cabe aqui a seguinte 

questão: até que ponto a introdução de um novo tipo de dispositivo técnico de segurança, 

que rompe com a “segurança ecológica” (AMALBERTI, 1996), é mais eficaz para a 

segurança dos trabalhadores? 

O que fica claro é que, antes de existir esse dispositivo técnico de segurança – a 

lâmpada de Davy –, os trabalhadores desenvolviam competências que os auxiliavam em 

uma dada situação na tomada de decisão de trabalhar ou não; com a introdução desse novo 

sistema técnico de prevenção para tratar os riscos tecnicamente visíveis e mensuráveis, os 

trabalhadores e os empregadores passaram a depender dele para a confirmação do perigo, 

fornecendo, assim, instrumentos aos empregadores para exercer seu poder (autoritarismo e 

incentivos) de modo a garantir a produção (DWYER, 1991). 
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A lâmpada de Davy serve como exemplo de ferramenta que rompe com as formas 

de segurança apropriadas, no duplo sentido de eficazes e incorporadas à prática dos 

trabalhadores: antes eram os próprios mineiros que desenvolviam sentidos para o perigo, 

agora, em níveis mais profundos, estão desprotegidos contra novos riscos, aumentando o 

número de acidentes. 

The important effect is that the lamp substituted for the worker’s judgment. 
The risk of working in bad air found at deeper levels increased as overall 
risks from gas explosions declined (DWYER, 1991, p. 20)27.  

O capitalismo industrial é agora erudito na maneira de romper com o senso de 

perigo desenvolvido pelos trabalhadores – que se torna uma tradição na profissão e é um 

fator de conflito entre empregadores e trabalhadores, por influenciar a decisão dos 

trabalhadores de trabalhar ou não – proporcionando, assim, que o planejamento e a 

racionalização do trabalho seja alcançada (DWYER, 1991). 

O conhecimento do trabalho é exteriorizado de forma radical, um simples 

dispositivo técnico agora julga e avalia a condição de segurança no trabalho, e toda a 

tradição cultural é desestabilizada com a objetivação gradual do trabalho. Nasce, assim, 

uma nova forma de poder sobre o perigo: o poder técnico. 

Concluindo da discussão sobre a lâmpada de Davy, Dwyer (1991, p. 21-22) observa 

cinco efeitos e deduz um sexto: 

                                                 
27 (...) o efeito importante é que a lâmpada substituiu o julgamento do trabalhador. Os riscos de trabalhar em 
ar ruim encontrado em níveis mais profundos aumentaram, enquanto os riscos especialmente de explosões de 
gás declinaram (tradução nossa).  
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1. Where the device results in a lower rate of a technically defined 
accident (this can be called the effective investment effect). 

2. From the previous effect it can be deduced that the use of the device 
might not result in a lower rate of a technically defined accident (this can 
be called the ineffective investment effect). 

3. Where a technically defined accident exists but a lack of investment 
for its prevention results in a high rate continuing (this can be called the 
noninvestment effect). 

4. Where the technically defined accident does not exist, the technical 
measure either will not be applied or if applied will prove unable to 
reduce accidents, a gap is produced between those subject to the 
effective investment effect and those not subject (this can be called the 
investment inequality effect). 

5. The application of a technical measure can result in new types of 
accident being produced (this has already been referred to as the new 
accident effect). 

6. The workers’ notions of truth and justice are undermined (this can be 
called the undermining of workers’ notions of truth and justice effect).28 

Soluções de segurança direcionadas a uma causa tecnicamente definida, 

introduzidas paralelamente a novos modelos de produção, podem resultar em novas formas 

de acidentes (DWYER, 1991).Ao desvelar a origem da condição geradora das quedas de 

cima das lajes, é necessário procurar identificar e compreender como esse novo sistema de 

escoramento contribui para tais ocorrências. Como essa inovação afeta o processo de 

produção e contribui para as quedas? 

5.3.1 As inadequações do novo sistema de escoramento  

Na pesquisa de campo constata-se que o processo de introdução dessa nova 

tecnologia de escoramento acarreta também algumas inadequações no processo de 

produção, que contribuem para a ocorrência de quedas de cima das lajes durante a 

montagem das fôrmas.  

                                                 
28 1. Onde o dispositivo resulta em uma taxa mais baixa de um acidente tecnicamente definido (isso pode ser 
chamado “o efeito de investimento efetivo”). 2. Do efeito anterior pode-se deduzir que o uso do dispositivo 
pode não resultar em uma taxa mais baixa de um acidente definido (isso pode ser chamado “o efeito de 
investimento ineficaz”). 3. Onde um acidente tecnicamente definido existe, mas a falta de investimento para 
sua prevenção resulta em uma seqüência de taxa alta (isso pode ser chamado “o efeito de não investimento”). 
4. Onde o acidente tecnicamente definido não existe, a medida técnica será ou não aplicada, e se for aplicada 
demonstrará ser incapaz de reduzir acidentes. Uma lacuna se produz entre aqueles sujeitos ao efeito de um 
investimento efetivo e aqueles não sujeitos (isso pode ser chamado de “o efeito de desigualdade de 
investimento”). 5. A aplicação de uma medida técnica pode resultar na produção de novos tipos de acidentes 
(isso já foi apresentado como “o novo efeito de acidente”). 6. As noções dos trabalhadores sobre verdade e 
justiça são abaladas (isso pode ser chamado “o efeito de enfraquecimento das noções de verdade e justiça dos 
trabalhadores”) (tradução nossa). 
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� O “osso” 

Ela fica com... tem um osso que fica meio falso, você está caminhando 
aqui, aquele negócio está todo encaixado, e você não tem como olhar 
por baixo. Você pisa ali, é na hora que você desce para baixo 
(encarregado da subempreiteira da armação). 

Saber o que era o “osso” (Figura 6) – metáfora criada pelo encarregado da 

subempreiteira da armação para explicar o fato de a fôrma pré-fabricada ficar apoiada em 

falso na sua estrutura de sustentação – exigiu certo tempo do pesquisador. Primeiro, pelo 

fato de os trabalhadores terem vergonha de relatar esses pequenos acidentes ou incidentes, 

devido a brincadeiras e chacotas por parte dos colegas. Segundo, por serem esses pequenos 

acidentes ou incidentes considerados de pouca importância pelos responsáveis pela 

segurança da obra, que não lhes dão atenção ou não têm interesse em registrá-los ou 

analisá-los, principalmente pelo fato de acontecerem com trabalhadores terceirizados. Os 

acidentes com trabalhadores terceirizados somente são analisados pelos responsáveis da 

obra nos casos de maior gravidade.  

A natureza dessa falta de interesse da empresa em analisar esses pequenos acidentes 

ou incidentes está relacionada ao viés jurídico. Segundo o art. 19 da Lei 8.213, de 24 de 

julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 

providências: 

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 
da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no 
inciso VII do Art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou 
perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho29. 

Durante a observação da atividade de um dos ajudantes de carpinteiro que fazia a 

amarração das laterais das vigas, desvelou-se o que seria o “osso”. Confrontado com a 

ocorrência do “osso” e questionado se saberia explicar o que ocasionava o “osso”, o 

trabalhador explicou que, para fazer a amarração da lateral da viga, é necessário passar um 

arame na peça metálica que sustenta a fôrma pré-fabricada (cf. Figuras 10, 11, 12, 13 e 14), 

de modo a puxar a lateral da viga para o alinhamento. Esse procedimento não é prescrito, 

mas uma variabilidade que surge durante a concretagem das primeiras lajes, quando se 

                                                 
29 Publicada no D.O.U. de 14/08/91. 
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verifica uma tendência da fôrma lateral da viga de balançar e se deslocar quando o 

concreto é vibrado.  

 

Figura 10 – Amarração da lateral da viga com arame  

 

Figura 11 – Amarração da lateral da viga com arame 
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Figura 12 – Amarração da lateral da viga com arame 

 

Figura 13 – Vista superior da laje pré-fabricada 
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Assim, para poder passar o arame, que serve para alinhar a lateral da viga de 

madeira e também para unir a estrutura da viga externa com a treliça metálica da fôrma 

pré-fabricada, o trabalhador, posicionado sob a laje, retira a fôrma pré-fabricada do local e 

passa o arame que fica entre a treliça metálica e a fôrma pré-fabricada para o outro 

trabalhador posicionado sobre a laje, e ambos levam as extremidades do arame até a lateral 

externa da viga (Figuras 12 e 13). O trabalhador posicionado sob a laje passa o arame por 

orifícios feitos nas laterais internas e externas da viga para, assim, fazer a amarração com a 

outra extremidade do arame. Na lateral externa da viga, com o auxílio de um pedaço de 

madeira colocado entre as duas pontas do arame, o trabalhador vai torcendo o arame para 

tracioná-lo até que a face da viga fique alinhada (Figura 7). O deslocamento da fôrma pré-

fabricada do local de encaixe, para passar o arame, cria um obstáculo para o encaixe da 

fôrma pré-fabricada, originando o “osso” e fazendo com que a fôrma pré-fabricada fique 

em falso (Figura 6). 

No sistema tecnológico mais usual, quando a fôrma pré-fabricada se apóia em 

sarrafos de madeira, essa amarração é feita com sarrafos pregados no fundo da viga e na 

peça de madeira de apoio da fôrma. Com a substituição da madeira por treliças metálicas 

de apoio à fôrma pré-fabricada, imagina-se ser suficiente o simples encontro e, portanto, 

desnecessário fazer a amarração no encontro da laje com as vigas externas, cujas fôrmas 

permanecem de madeira, dando mais rigidez à estrutura.  

Pergunta: Quando não tinha arame, era o quê? 
Resposta: A fôrma simplesmente não estava tendo uma convergência de 

uma fôrma com outra. Como foi o primeiro prédio que foi 
feito aqui, de grande obra, então essas interferências não 
estavam bem projetadas, teve que fazer umas adaptações. 
Agora eu creio que o fabricante vai evoluir [aqui se referindo 
a uma solução definitiva para improvisação, ou seja, utilizar o 
arame para fazer a amarração]. 

Pergunta: A viga fica amarrada em quê? 
Resposta: Fica só apoiada. O que acontece...os esforços na viga e na 

laje são só verticais por causa do concreto. Então a viga, ao 
vibrar, ela tentou deslocar um pouco da fôrma, não existe um 
engaste. Era para funcionar a fôrma tipo um monobloco, um 
conjunto. 

Pergunta: E na madeira? 
Resposta: O processo tem os pontaletes, as cruzetas. Aí, tudo bem, a 

pessoa prende a lateral da viga no assoalho da laje 
(engenheiro da obra). 

Portanto, passar o arame é uma variável que surge durante a concretagem das 

primeiras lajes: a fôrma lateral da viga tende a se deslocar e balança, quando o concreto é 
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vibrado. Então, para resolver os problemas que surgem durante o processo de produção, 

oriundos de inadequações do projeto, os trabalhadores utilizam sua experiência no sentido 

de, com os meios de que dispõem, garantir a continuidade do processo de produção e a 

utilização desse novo sistema de escoramento para laje pré-fabricada. 

Um outro tipo de causa do “osso” surgiu durante a execução da laje do nono 

pavimento tipo, fazendo com que um dos armadores novatos, proveniente de outra obra, 

caísse durante a montagem da armação.  

Pergunta: Ele caiu por quê? 
Resposta: Ele pisou falso na concha e caiu. 
Pergunta: Aquele mesmo problema? 
Resposta: Às vezes, na barra de ferro deles, lá, eles desformam ela e fica 

concreto na barra, aí eles têm que tirar, se eles não tirarem, a 
concha fica falsa, aí você pisa nela, tomba de lado. 

Pergunta: Esse problema é novo? 
Resposta: É, negócio do concreto na beira da ferragem que fica. Ela tem 

um encaixe. Naquele encaixe, se ficar um concreto lá, ela fica 
bamba, ela encaixa beleza, se ficar um concreto lá, ela já fica. 
Qualquer descuidinho você desce pra baixo (encarregado da 
subempreiteira de armação). 

Para o encarregado da subempreiteira responsável pela armação, os carpinteiros não 

estavam limpando a fôrma pré-fabricada, ou seja, não tiravam a argamassa do concreto que 

ficava agarrada na treliça de apoio à fôrma. Devido à pressa para entrega da laje ao 

armador no tempo previsto e a algum outro fator que intensificava o constrangimento de 

tempo, eles deixavam para “fazer depois”, o que não acontecia, causando o mesmo tipo de 

problema do arame e deixando em falso a fôrma pré-fabricada. 

É descuido do carpinteiro, né? Às vezes falou assim, fez o serviço e 
falou assim: “Depois eu volto aqui e conserto isso aí.” Isso aí! A pessoa 
às vezes vai e passa na hora que ele deixou para consertar depois, aí a 
pessoa vai e cai (encarregado da subempreiteira de armação). 

O “fazer depois” não se dá pelo simples fato de os trabalhadores não fazerem a 

limpeza por negligência, mas pela maneira como o processo de trabalho é organizado. A 

divisão do trabalho faz com que cada equipe (geralmente um carpinteiro e um ajudante) se 

responsabilize por uma tarefa. No caso da treliça, antes de sua montagem, é necessário, 

após a concretagem de algumas lajes, tirar a argamassa do concreto que nela fica agarrada. 

Quando alguma outra variável (chuva, retrabalho, falta ao trabalho, etc.) constrange o 

tempo para a execução dessa tarefa, pula-se essa etapa ou se a executa de forma precária, 

deixando-a para ser corrigida no momento do encaixe da fôrma pré-fabricada. Como as 
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tarefas de colocação da fôrma pré-fabricada são feitas por outros trabalhadores, se o 

problema não for detectado, ou melhor, não interferir na sua colocação, a fôrma fica em 

falso, produzindo o “osso”.  

Verifica-se assim que, bem distante de se tratar de negligência, ao contrário, a 

limpeza que os trabalhadores fazem na treliça envolve as variáveis que constrangem o 

tempo, a correção imediata das inadequações para geração de um trabalho bem feito e 

alterações na maneira de trabalhar mais perigosa ou mais arriscada. 

Você vai limpar ela quando ela já tiver ali montada, você vai só 
andando ali por cima e batendo com um martelo. Como às vezes está 
apressado demais, a gente deixa para fazer depois. Igual aqui, o 
encarregado está preferindo para limpar em baixo, porque por cima 
você não vai ter nada de apoio para andar, vai está andando só em cima 
da treliça, na armação só, nem bacia, nem nada, então é mais perigoso 
(ajudante de carpinteiro L). 

 Essa variável – ter que limpar a treliça – surge no curso da evolução do processo de 

produção: quando da concretagem das primeiras lajes tipo, ou melhor, da quarta laje em 

diante, os trabalhadores constatam a necessidade de retirar a argamassa que fica agarrada 

na treliça, não possibilitando o devido encaixe da fôrma pré-fabricada.  

Pergunta: Essa limpeza começou quando? 
Resposta: As lajes de baixo [garagem], elas não estavam agarrando, 

elas vieram agarrar depois de umas quatro lajes pra cima, aí 
é que veio a começar a agarrar o concreto nas treliças. 

Pergunta: Aí vocês estavam limpando por cima? 
Resposta: Uma laje a gente limpou por cima, mas aí, como viu o perigo, 

era perigoso você ficar andando por cima, dando martelada 
nela. Aí, agora a gente já limpa ela antes de entregar para o 
cara que está montando. Um pelotinho de concreto que 
agarrar, a bacia já não apóia direito, a bacia fica em falso, 
você não consegue colocar a bacia sem limpar. Então, você só 
monta a treliça, aí vem um na frente, lá, limpando, e os outros 
atrás espalhando a bacia, os outros já pegam limpo (ajudante 
de carpinteiro L). 

� O “dente” 

Questionado o carpinteiro G, da subempreiteira de fôrma, sobre a possibilidade de a 

estrutura abrir enquanto não estiver travada, fazendo a fôrma pré-fabricada se deslocar e o 

trabalhador cair, ele afirma não ter problema, pois ela trava no que ele chama de “dente” 

(cf. Figuras 4 e 14).  
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Figura 14 – Vista inferior do apoio à fôrma pré-fabricada  

Pergunta: Quando anda em cima dela, então, ela está solta? 
Resposta: Por enquanto está. 
Pergunta: E se ela abrir? 
Resposta: Não abre não, porque ela está travada aqui, nesse dente. 

(mostrando na treliça o local em que a bacia se encaixa). 

O mestre-de-obras também afirma ser mais seguro o travamento 

da estrutura, porém, em entrevista na qual é confrontado com o encarregado da 

subempreiteira de armação, ele se contradiz quando afirma a necessidade de amarrar com o 

arame para travar a estrutura de escoramento. Ambos concordam que o sistema é melhor 

para trabalhar (referindo-se à produção), mas, para o encarregado da subempreiteira de 

armação, além do arame, o “dente” – o local onde é feito o encaixe da fôrma pré-fabricada 

na estrutura metálica de sustentação, e que tem uma largura mínima para o encaixe da 

fôrma –, no caso de qualquer variabilidade (arame, argamassa, etc.), dificulta a fixação da 

fôrma, deixando-a em falso e possibilitando a ela virar, fato que leva os trabalhadores a 

questioná-lo com base no processo tradicional onde se utiliza um sarrafo de madeira (cf. 

Figuras 15, 16 e 17 a seguir). 
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(...) já tinha quebrado a mão, é. Essa laje ali eu falo até, o trem daquela 
chapa de ferro, ali, ó. Aquilo ali é perigoso demais (...) é nisso aqui que 
ela apóia, naquela tira de ferro. Coloquei ela falsa, ali, o camarada 
vinha e não tava vendo ela falsa, ali por baixo, chega e pisa, vara lá em 
baixo.  

Pergunta: Tu achas mais segura do que a de madeira? 
Resposta: Ah, a de madeira é mais segura, a de madeira fica apoiada 
em cima de uma tábua de quinze, então ela apóia sete centímetros pra 
cada lado.  
Pergunta: Mas o mestre a acha mais segura, não é mestre? 
Resposta: É, ela, não é... o problema é o seguinte: eles ainda estão 
devendo um travamento (mestre-de-obras). 
Não, ela é melhor pra trabalhar, isso é, não é? (encarregado da 
subempreiteira de armação). 
Porque eles estão devendo um travamento, inclusive, isso aí, é a 
primeira obra deles e tal. E eu já dei até uma orientação para eles aí, 
que entre a faixa eles não travam. Inclusive, nós estamos amarrando 
com arame pra fechar, pomos um arame de cá e outro de cá, para ela 
não abrir. Aí eu já passei pra eles e agora eles vão lançar uma trava de 
ferro, sabe? Está sem trava, eu estou precisando passar arame, aí ela 
abre e desce, mas também é a primeira obra, é uma experiência que eles 
estão tendo (mestre-de-obras). 

 

Figura 15 – Apoio das fôrmas pré-fabricadas sobre sarrafos de madeira  
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Figura 16 – Apoio das fôrmas pré-fabricadas sobre sarrafos de madeira  

 

Figura 17 – Vista em corte do sistema de escoramento de madeira 

Essa contradição nos depoimentos se dá pelo fato de o carpinteiro G ser o mais 

experiente da equipe da subempreiteira de fôrma, e que já aprendeu a andar sobre a laje, 

não encontrando dificuldades para se deslocar sobre a mesma.  

(...) com o treinamento ou a prática, o desempenho aumenta e o esforço 
diminui, ou seja, a prática no trabalho leva a um comportamento 
“automático”, no qual não se exerce nenhum controle consciente. 
(PARAGUAY, 1987, p. 41). 
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 O “automatismo” não significa falta de consciência, é uma estratégia adotada 

geralmente pelos mais experientes, que altera o nível de controle, exigindo muito pouco ou 

nenhum esforço cognitivo. Somente quando ocorre alguma mudança na situação de 

trabalho é que o mais experiente sai do “automatismo”. Explica-se, assim, porque para o 

carpinteiro G (perito), em relação a um novato ou menos experiente, andar sobre a laje 

exige o mínimo de recurso à atividade cognitiva (antecipação, raciocínio, etc.); esse 

trabalhador desenvolve conhecimentos que lhe permitem agir em nível “automático”. 

Quanto ao mestre-de-obras, ele só vê a questão da produtividade. Impregnado pela 

concepção “tradicional” de segurança, para ele, as quedas acontecem porque os 

trabalhadores não tomam cuidado, não seguem as normas ou não usam o EPI. Sendo 

assim, sua forma de ver os fatos não possibilita a visualização dos modos operatórios 

desenvolvidos pelos trabalhadores para andar sobre a laje quando não estiver travada, ou 

melhor, instável, o que torna insegura a introdução desse novo sistema de escoramento no 

processo de produção, pois eles precisam antes montar para depois travar, e o problema é 

resolvido por competências que os trabalhadores desenvolvem para andar, quando 

desenvolvem formas de pisar (Figura 8). 

Não pode andar em cima dela enquanto não tiver travada. Enquanto 
não tiver travada, não pode andar. Aquela fôrma, ela faz isso, ó. Se ela 
tiver travada, ela fecha uma com a outra e fecha. Se não tiver travada, 
não pode andar em cima. 

Pergunta: Eles andam em cima, por quê? 
Resposta Porque tem que andar, né? não tem jeito. É uma pressa! Eu 

fico, de repente, eu não posso ficar em todo lugar, não tem 
condições. O mestre-de-obras não tem condições de ficar em 
todo lugar, às vezes eu estou lá em baixo e o cara está fazendo 
uma merda ali. Aí você chega o cara, e martela com você. Já 
falei para o R: “Ô, R, mais uma que você fizer, você não vai 
trabalhar aqui nessa obra, não!” (mestre-de-obras). 

5.4 O 2o momento: o desenvolvimento dos saberes de prudência 

Apesar de trair a ideologia do ato inseguro – quando ele atribui a culpa do acidente 

ao próprio trabalhador, por ele "pisar de forma errada" –, a fala do técnico de segurança 

revela implicitamente que os trabalhadores ainda estão desenvolvendo um saber para evitar 

a queda da laje devido ao “osso”. A "maneira errada de pisar", pisar na extremidade da 

fôrma, faz com que a fôrma se vire e o trabalhador caia pelo vão aberto pelo seu 

deslocamento. A maneira correta de pisar é no meio da fôrma pré-fabricada (Figura 8), 
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fazendo com que ela se encaixe de maneira correta no vão da treliça, que irá apoiá-la e 

evitará o tombamento causado pelo possível desnivelamento proveniente do “osso”.  

Ele pisou na extremidade de uma das fôrmas pré-moldadas de laje, 
fôrma pré-fabricada. A mesma fôrma acabou virando, porque pisou 
indevidamente, pisou de uma forma errada. Ele pisou na beirada da 
fôrma, em uma das extremidades da fôrma, e com isso a fôrma veio a 
virar (técnico de segurança). 

Explicitar como é esse andar dos trabalhadores não é uma tarefa simples. Cada um 

tem sua forma peculiar de andar sobre a laje, dependendo de seu biotipo e de sua 

experiência – de forma análoga, assim como cada indivíduo desenvolve a sua própria 

maneira de andar ao longo da vida, assim é a sua forma de andar sobre a laje. As fôrmas 

pré-fabricadas são separadas por nervuras com largura média de 15 cm, dando uma forma 

de tabuleiro de xadrez à fôrma da laje. E, para andar em cima dela, pisando no meio da 

fôrma pré-fabricada, cada um desenvolve seu próprio saber em conformidade com o seu 

passo, para poder pisar no meio do quadrado do tabuleiro. Verifica-se que alguns dão 

passos mais longos, outros esticam um pouco as pernas, e os mais ágeis chegam a andar 

como se estivessem pulando de quadro em quadro. 

Para melhor compreender essa forma de andar, entende-se ser mais didático 

comparar a laje com um compartimento de piso cerâmico. Assim, imaginando-se que, para 

poder se deslocar nesse compartimento, o indivíduo é obrigado a pisar no meio de cada 

cerâmica para não cair, pode-se constatar que cada um desenvolverá uma maneira peculiar 

de andar para pisar no centro das cerâmicas. O ajudante de carpinteiro explica e demonstra 

como é essa forma de andar, essa forma “correta” de pisar, inclusive como fazem quando, 

por exemplo, transportam material (Figura 9), um peso: 

A gente pisar certo é você saber que tem sempre que pisar o meio da 
bacia, você não pode se descuidar, se você pisar a beirada dela, ela vai 
virar, entendeu? Então, você tem que estar sempre procurando, olhando 
para você pisar o meio da bacia. O cara está com pressa ou às vezes 
está com um peso ali, que está atrapalhando ele de não olhar 
[demonstra carregando uma escora]. Ele está com um peso, como ele 
carrega ferragem lá pra cima [aqui se referindo aos armadores], aí ele 
vai e acontece dele cair. Tem que dar um jeito ali, de chegar para frente 
um pouco [demonstra esticando o braço para afastar o material do corpo 
e poder olhar] e andar devagar (ajudante de carpinteiro L).  

Um outro saber para evitar queda, quando andam sobre a laje, é a capacidade que 

alguns desenvolvem para perceber que local oferece risco de queda.  
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Todos os operários não agem do mesmo modo. Os modos e as auto-
regulações são variados e personalizados (CRU, 1987, p. 95). 

Assim, olhando a laje, eles procuram identificar o desnível existente na fôrma e 

evitam transitar pelo local, ou aumentam a atenção quando ali transitam. 

Você olha, se ela estiver meio caída, é mais perigoso de você 
escorregar. Se ela está com buraco, se ela não está nivelada, com 
buraco... (meio-oficial de carpinteiro Ro). 

Além da maneira de pisar, os trabalhadores desenvolvem outros saberes 

indispensáveis para o bom andamento da produção e para a prevenção de quedas. O 

encarregado da subempreiteira de armação refere-se a um jeito de trabalhar com a fôrma 

pré-fabricada que eles mesmos desenvolveram. 

Pergunta: Mas, agora vocês não caem mais? 
Resposta: Caíamos, não caímos mais. Arrumamos um jeito de trabalhar 

com ela, estávamos vendo que não ficava bom. Antes ela 
ficava folgada, você pisava na beirada dela, ela tombava. 

 Esse jeito de trabalhar é explicitado pelo ajudante de carpinteiro durante uma 

entrevista. Colocada a fôrma pré-fabricada sobre o arame, os trabalhadores batem com o 

martelo e/ou pisam em cima da extremidade onde está o arame (cf. Figura 18), para que ela 

possa se acomodar e fixar.  

Pergunta: O que vocês fizeram para ela não levantar mais? 
Resposta: Agora o cara já pisa nela.  
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Figura 18 – O andar sobre a laje pré-moldada 

Um outro jeito de trabalhar, ou melhor, de saber que evita um outro tipo de 

acidente, é constatado durante a observação da atividade de retirada das fôrmas pré-

fabricadas: quando a laje está seca, os trabalhadores têm mais dificuldade de retirá-las. 

Durante a entrevista com o ajudante de carpinteiro L, para mostrar como ele gerencia o 

constrangimento de tempo originado por essa variabilidade, ele relata um novo tipo de 

acidente e como faz para evitá-lo. 

Essa aqui está ruim. 

Pergunta: Está ruim por quê? 
Resposta: É porque, geralmente, quando a laje está molhada é mais 

fácil de tirar. Devido à laje estar seca parece que a bacia 
agarra mais. 

Pergunta: Como é que tu gerências o prazo de entrega neste caso? 
Resposta: Esse serviço aqui, quando você pega para ficar só nele, você 

leva um dia. Mas tira você às vezes, igual a... Eu estou aqui 
ajudando o carpinteiro, aí, daqui a pouco, o encarregado vem 
cá e já me tira, aí ele fica sozinho. Igual a essas bacias, estão 
agarrando. Tirar sozinho já dá mais trabalho para ele, 
entendeu? Aí a laje seca, assim, já fica mais difícil de você 
prever o tempo que você vai gastar. Você não pode ir com 
ignorância, senão estraga as bacias, você tem que ir devagar. 
E quando está seca [a laje], assim, as bacias ficam agarrando. 
Já caiu uma em cima do meu dedo aqui [mostrando o dedo 
machucado e sangrando]. Filma aí os maus tratos da 
construção civil [ressalta ele pedindo para filmar]. 
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Pergunta: Como foi isso? 
Resposta: É porque na hora que nós puxamos ela, ela estava agarrada 

mesmo. Na hora que ela soltou, ela soltou já dando uma 
pressão, aí ela desceu em cima de mim. 

Pergunta: Como é que tu fazes para esse perigo? 
Resposta: Aí você tem que ter atenção, trabalhar com atenção, mais 

rapidez, e atenção também dobrada, você já dobra tudo. 
Pergunta: Como é essa atenção dobrada? 
Resposta: Você tem que ter os cuidados certos. Você vai arrancar a 

bacia, sabe que hora que ela vai descer, você não pode estar 
debaixo dela, você tem de sair debaixo dela, para ela descer 
sem ela estar caindo em cima da pessoa, ou de você ou de seu 
companheiro. 

Pergunta: Como é essa certa atenção que tem que ter? 
Resposta: Ô, rapaz, daí já vou ficando mais perdido, porque eu sei, 

porque a hora que estralou, ela já está avisando que está 
solta, aí você já vai só bater nela assim [demonstra batendo 
levemente na fôrma pré-fabricada] e já sai [pulando para o 
lado], e aí ela cai [a fôrma cai próximo a ele]. Ela é que avisa 
a gente. 

 Constata-se, aqui, uma relação muito íntima entre o trabalhador e o objeto de seu 

trabalho. É o objeto de seu trabalho que lhe avisa o momento de se afastar para não ser 

atingido. É um saber aprendido de uma relação íntima com a matéria, de um diálogo entre 

o trabalhador e a matéria, não se trata de uma relação de forças, mas sim de um diálogo e 

de astúcia. Paradoxalmente, quando responde que está ficando mais perdido, quando 

questionado sobre como é a atenção que ele precisa ter, logo em seguida o trabalhador já 

afirma a existência de uma cumplicidade entre ele e a fôrma pré-fabricada: ela lhe avisa o 

momento que irá se soltar para que ele possa se proteger do acidente (cf. Figura 19). 

Les réactions de la pierre sont déciffrables, toute une conversation 
s’entretient l’objet du travail et l’ouvrier (CRU, 1983, p. 157) 30.  

                                                 
30 As reações das pedras são decifradas, toda uma conversação se mantém entre o objeto do trabalho e o 
operário (tradução nossa). 
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Figura 19 – Atividade de retirada das fôrmas pré-fabricadas 

A complexidade de uma tarefa está relacionada com o modelo que se elabora do 

fenômeno em questão, associado a uma determinada utilização. A execução de uma 

atividade não é complexa por si só, depende da forma como são definidas as formas de uso 

previstas e as possíveis regulações desse uso. Uma determinada tarefa poderá ser complexa 

para um sujeito e menos complexa para outro, sendo esse um dos fatores que diferencia um 

sujeito experiente de um novato. 

Não existe complexidade ‘em si’. A complexidade é aquela do modelo 
que nós elaboramos... Uma mesma tarefa poderá ser muito complexa 
para um agente e muito menos para outro, e poderá também ser 
diferentemente complexa conforme o momento em que um mesmo 
agente a execute: é por isso que uma mesma tarefa será menos complexa 
para o agente experiente do que para o iniciante (LEPLAT, 2004, 59). 

Sendo a complexidade da tarefa dependente do sujeito que a executa, ela é 

caracterizada pela relação entre o sujeito e a tarefa, um é definido em relação ao outro, 

demonstrando um caráter interativo dessa complexidade. Como uma tarefa é a forma como 

se determina a execução de uma atividade pelo sujeito no seu trabalho, esse sujeito será 

considerado em função de sua capacidade de executar essa tarefa. Assim, complexidade e 

competência têm uma relação de co-determinação, porém não são os únicos elementos de 

uma situação de trabalho, “existem tarefas que contêm aspectos dificilmente controláveis 

por uma grande parcela de operadores” (LEPLAT, 2004, p. 61). 
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A ergonomia denomina como compatibilidade e disponibilidade affordance os 

casos típicos dessa associação. A compatibilidade refere-se a dispositivos que demandam 

comportamentos esperados sem a necessidade de esclarecimento específico (para 

desenformar basta inserir a alavanca e puxar a fôrma), passando a ser tratada pela 

ergonomia, posteriormente, como disponibilidade affordance, que é a propriedade que o 

objeto possui e que influencia em seu modo de utilização (a fôrma é percebida como um 

objeto feito para dar forma à laje e posteriormente ser retirada). Porém, ao se apresentarem 

em determinada situação, os objetos reivindicam determinada ação, o que leva a concluir 

que eles não possuem apenas propriedades físicas, mas também técnicas e sociais 

(LEPLAT, 2004).  

O que foi dito do objeto pode ser estendido às condições da tarefa e, tal 
como mostraram os estudos etnometodológicos, certos tipos de 
condições reclamam certos tipos de comportamentos, comportamentos 
que são executados sem atividade representativa e, de alguma maneira, 
são previamente regulados, não exigem uma atividade reflexiva 
(LEPLAT, 2004, p. 65). 

Assim, os jeitos de trabalhar, as formas de saberes e as relações com a matéria não 

são prescritos nem prescritíveis, conforme se constata durante as observações de campo. 

São saberes de uma profissão, são competências que se encontram em perigo e que 

sobrevivem à evolução tecnológica da contemporaneidade e ao constante surgimento de 

novos modelos de organização do trabalho, sempre em busca de uma máxima formalização 

do trabalho. 

Estes procedimentos, estas estratégias, estes saberes de prudência são 
parte integrante do saber operário e são dele indissociáveis. Uma parte é 
consciente; uma outra, adquirida na arte da profissão, nas tradições, nos 
costumes e hábitos, é inconsciente (CRU e DEJOURS, 1987, p. 94). 

Para Schwartz (1998), a avaliação dessas competências leva a duas questões: o que 

vêm a ser essas “virtudes” para desenvolver a atividade e quais os níveis dessas 

competências. Para responder a essas questões, é necessário ter em mente que não existe 

atividade de trabalho sem norma antecedente. O primeiro nível observa e mede em que 

situações se desenvolvem essas competências conforme o protocolo experimental, 

procurando ajustar ao máximo a dimensão conceitual (os procedimentos) à atividade real e 

neutralizar, ou até anular, as subjetividades da situação de trabalho.  
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Essa dimensão conceitual sempre integrará os aspectos particulares da situação de 

trabalho. Não se pode imaginar qualquer ato de trabalho sem essas normas antecedentes. 

Vários estudos, em todos os setores de atividade, explorando as fontes de variabilidades, 

dizem que estas fazem de toda situação de trabalho uma combinação de normas 

antecedentes (procedimentos) e materiais, de objetos técnicos, de entidades coletivas (cada 

trabalhador e sua própria experiência), cujo encontro é constituído de situações nunca 

idênticas a outras, produzindo e reproduzindo história (SCHWARTZ, 1998).  

É esse encontro que proporciona os novos saberes que serão desenvolvidos pelos 

trabalhadores durante a execução do serviço das fôrmas, não só na busca da qualidade e da 

produtividade, mas para evitar acidentes. São saberes desprezados e alheios aos 

preconizados pelos responsáveis da segurança, que se baseiam na concepção tradicional 

para analisar o acidente, na busca de culpados, no comportamento do trabalhador que “pisa 

errado”. 

Portanto, pode-se concluir que, no 2º (segundo) momento, os trabalhadores 

desenvolvem saberes de prudência que garantem a sua segurança, saberes que não são 

reconhecidos pela empresa e/ou pelos gestores da segurança. 

5.5  O 3o momento: os determinantes da ineficácia do compromisso da ação 

Adquiridos esses saberes, surge um outro momento (um terceiro momento) em que, 

mesmo assim, os trabalhadores têm dificuldades na aplicação desses saberes construídos.  

5.5.1 A pressa e a correria 

Para os trabalhadores, “a pressa e a correria” são os principais determinantes para 

não conseguirem andar “de forma correta” sobre a laje. 

Confrontado o carpinteiro com a situação em que se deu sua queda de cima da laje, 

este relatou que pisou em falso e destacou que pisava em falso porque era “difícil. É 

pressa”. 

Já o ajudante de carpinteiro L evidencia, em entrevista, que a pressa é que o faz não 

olhar onde pisa e pisar errado. 

Pergunta: O que faz não olhar? 
Resposta: A pressa. 
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Para o meio-oficial de carpinteiro R, na sua atividade há excesso de trabalho; para 

ele, o trabalho é “esforçado” 31. Respondendo às questões para esclarecer o que é esse 

trabalho “esforçado”, ele relata que, além da pressa e da correria, existe um outro fator, o 

“peso” do trabalho (que será adiante analisado em transporte de material), que dificulta a 

execução de sua tarefa. Contraditoriamente, quando relata que o local é bom de trabalhar, o 

trabalhador ressalta a necessidade que ele tem de trabalhar, sendo esse o único 

“servicinho” que ele pode ter – ou melhor, ele vende a sua força de trabalho, mesmo se 

sujeitando a condições extremas de esforço, à insegurança e à precariedade, na busca de 

uma fonte de renda que permita a sua sobrevivência.  

Pergunta: Como é que tu vês tua atividade como ajudante de 
carpinteiro? 

Resposta: É esforçado, bem esforçado. 
Pergunta: Esforçado por quê? 
Resposta: Peso, correria demais, dificulta um pouco, mas é um pouco 

pesado. 
Resposta: É trabalho demais, é, mas aqui é bom de trabalhar, é a 

necessidade que a gente tem, né? de trabalhar... 
Ah, todo serviço tem suas dificuldades, né? Tem um pouco a 
pagar, aqui a gente trabalha forçado realmente, mas é o 
servicinho que precisamos, né? 

Essa “correria demais” é verificada quando se inicia a atividade de desenforma, 

como será visto adiante. Iniciada a desenforma da laje, os trabalhadores têm três dias para 

entregá-la pronta para a concretagem, sendo que, em um dia e meio, eles entregam metade 

da laje para o subempreiteiro de armação iniciar a colocação das ferragens. 

Para o carpinteiro E, o que faz com que ele pise de forma “errada” é a pressa, que é 

um fator determinante na execução de sua tarefa para essa forma “errada” de pisar. Como 

ele tinha pressa em concluir a tarefa e entendendo ser a pressa inimiga da perfeição, andar 

rápido foi a solução. No entanto, essa imperfeição acabou fazendo com que ele caísse da 

laje. 

Estava colocando as bacias, eu fui, pisei em falso nela, ela foi, eu caí. 

Pergunta: Por que tu pisas em falso? 
Resposta: Difícil. É pressa. 
Pergunta: A pressa fez tu pisar em falso? 
Resposta: A pressa é inimiga da perfeição.  

                                                 
31 Esforçado para eles significa ter que trabalhar mais, aumentar o ritmo, correria, pressa, etc. Esse termo 
também foi verbalizado posteriormente pelo encarregado da subempreiteira de fôrma, como sendo a maneira 
para cumprir prazos, ter que trabalhar esforçado.  
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O encarregado da subempreiteira de armação também se refere à pressa como 

inimiga da perfeição. Por querer fazer o serviço rápido demais, a pessoa acaba se 

acidentando.  

Ah, a maioria do tempo é pressa. 

Pergunta: Quer dizer que tudo se resume na pressa? 
Resposta: A pressa é inimiga da perfeição, né? O camarada vai correr 

demais, acaba acidentando. 

5.5.1.1 Pressa e correria: razão conjuntural e/ou imposição exterior  

Desvelados os fatores determinantes que dificultam a aplicação dos saberes de 

prudência dos trabalhadores, a pesquisa passa a conhecer e analisar o que se encontra 

subjacente e inter-relacionado a esses fatores, constrangendo o tempo e gerando a pressa e 

a correria.  

Na verbalização do meio-oficial de carpinteiro R, dois dias antes da concretagem de 

uma das lajes, verifica-se a referência ao serviço “apertado”. 

Eu vou auxiliar o meu carpinteiro, né? Dando reescoramento, tudo, nós 
estamos trabalhando na segurança, nós estamos mais ou menos 
apertados. 

Assim, avançando-se em relação às causas imediatas das ocorrências, na busca de 

compreender o que faz o serviço ser “apertado”, verifica-se que são vários os outros 

determinantes da atividade que podem contribuir para a execução das tarefas com pressa e 

correria – alguns explicitamente citados, com já visto em relatos anteriores, e outros que, 

em algum momento, entende-se, podem contribuir para a pressa e a correria. 

� O ciclo ideal 

A organização do trabalho no processo de produção da construção é delimitada em 

função de etapas e prazos. 

O engenheiro explica que, na fase de execução da estrutura de concreto armado, em 

que se insere a atividade de execução das fôrmas, existe um caminho crítico. Esse caminho 

crítico é o carro-chefe da obra nessa fase, pois ele é que determina a data do início de 

vários outros serviços subseqüentes. Portanto, o cronograma de execução desse serviço 

precisa ser cumprido, sob pena de a empresa ter prejuízo financeiro. 
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O prejuízo é o seguinte: a obra, ela tem um caminho crítico. Por 
exemplo, começou a obra, saiu da fundação, o caminho crítico dela é a 
estrutura, porque todos os serviços são subseqüentes à estrutura. Então, 
se a estrutura segurar, todos os serviços que são presos à estrutura... 
Então, a estrutura, ela passa a ser o carro-chefe (engenheiro da obra). 

O engenheiro ressalta ainda a existência de um intervalo limite, nos qual os prazos 

para execução dos serviços não podem ser maiores nem menores, mas precisam estar 

contidos dentro de uma faixa – um ciclo ideal.  

Existe algum limite. Tem que ter uma seqüência, um ciclo ideal, que é 
em torno de dez dias, então a gente já notou... E se você retardar, acima 
de dez dias, atrasa o conjunto da obra como um todo, porque, como ela 
é o caminho crítico da execução... Entendeu? (engenheiro da obra). 

� A pressão da empresa sobre a subempreiteira 

Determinado o ciclo ideal para a execução dos serviços, via de regra, a construtora 

executa alguma etapa com seus trabalhadores (arremates, montagem de andaimes, 

concretagem, etc.). Assim, a administração da obra repassa para a subempreiteira de fôrma 

a meta para cumprir esse ciclo, ou melhor, concretar 1 (uma) laje a cada 10 (dez) dias 

corridos. 

Observa-se que, para alcançar essa meta de concretar 1 (uma) laje a cada 10 (dez) 

dias corridos, a subempreiteira de fôrma contratada tem que, na realidade, a cada 6 (seis) 

dias úteis32, entregar 1 (uma) laje para concretar, ou melhor, no sétimo (7o) dia útil ela é 

concretada (cf. Quadro 2 a seguir), conforme relata o  encarregado durante uma entrevista. 

Pergunta – Como é esse marcar? Eles que marcam antes com vocês? 
Resposta – É, sete dias úteis. 

                                                 
32 Na construção civil não se trabalha no sábado. 
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Quadro 2 – Cronograma de execução da laje 

 

Como garantia do cumprimento das metas, a subempreiteira, antes de iniciar os 

serviços, assina um contrato com a empresa, no qual, em uma de suas cláusulas, se 

compromete a cumprir os prazos previstos no cronograma de execução da obra sob pena de 

rescisão do contrato, de pagamento de perdas e danos causados e de multa. Em entrevista 

com o encarregado da subempreiteira responsável pela fôrma, destaca-se essa prática. 

Pergunta: Se vocês não entregarem no prazo? 
Resposta: Aí cobram multa da subempreiteira.  

Contratados os serviços, caberá à empresa contratante apenas fiscalizar a execução 

dos serviços em conformidade com os projetos, as especificações existentes e o 

cronograma, pagando aos subempreiteiros somente se a execução dos serviços for 

aprovada em medições realizadas pela administração da obra em datas previamente 

acordadas.  

Verifica-se, assim, o exercício de uma relação de poder da empresa sobre as 

subempreiteiras. Determinam-se os prazos, as especificações dos materiais, as condições 

de trabalho, o número de trabalhadores necessários. Todas as decisões estão centradas nas 

mãos de quem detém o capital. 

A repercussão da meta da empresa no desenvolvimento da atividade de trabalho, 

referente à execução dos serviços para montagem das fôrmas, é verificada na verbalização 

do técnico de segurança. 



  110 

O cronograma de execução de fôrma é muito, muito apertado, que obriga 
os carpinteiros, até mesmo o encarregado, a trabalharem assim, numa 
condição em excesso de horas. É o que aconteceu no dia de ontem, 
ficaram duas horas além do horário que é previsto para eles, e obrigam... 
Esse excesso de horas trabalhadas pode trazer até uma conseqüência de 
acidentes também, devido ao ritmo que é colocado pra eles, de trabalho. 

Em entrevista, o meio-oficial de carpinteiro R expressa a existência dessa pressão 

pela administração da obra para que os serviços sejam executados no prazo. 

Pergunta: Quem da firma pressiona vocês? 
Resposta: O engenheiro, ele que programa o concreto. 
Pergunta: Sim, mas o engenheiro não está aqui, ele passa o serviço para 

o mestre e o mestre para a subempreiteira? Como é essa 
pressão? 

Resposta:Ele não quer saber, marca o concreto. Ele quer saber do 
concreto batido. 

��������Pressão de outra subempreiteira 

A pressão da empresa sobre as subempreiteiras, associada às particularidades do 

setor da construção civil, contribui para que uma subempreiteira também pressione a outra. 

Duas particularidades são evidenciadas na pesquisa: 

a) a simultaneidade na execução dos serviços, que permite a contratação de várias 

subempreiteiras para a execução dos vários serviços que irão compor um todo – 

no caso, para a concretagem das lajes;  

b) a interdependência dos serviços, um serviço só pode ser iniciado quando o seu 

antecessor tiver sido total e/ou parcialmente concluído, fazendo com que uma 

subempreiteira pressione a outra, cujo tempo também é determinado. 

Essas particularidades podem ser verificadas na entrevista com o encarregado da 

subempreiteira de fôrma, quando destaca que o fator “pressa” está relacionado ao fato de a 

subempreiteira de armação ter que iniciar na quarta-feira, ou seja, no quinto dia, um lado 

da laje, que deverá ser concretada em 7 (sete) dias úteis. Ressalte-se que essa entrevista foi 

realizada quando a equipe da subempreiteira de armação já havia aumentado o seu efetivo 

para cumprir o prazo, devido a um feriado. Assim, a montagem das ferragens é feita em 2 

(dois) dias, em vez de 3 (três) dias, e a armação inicia-se na terça-feira (cf. Quadro 3), 

atenuando os serviços, pois não há necessidade de trabalhar no sábado, como pode ser 

visto no Quadro 2 (p.109). 
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Pergunta: Tu falaste que com quatro dias. Tu tens que entregar a laje 
para o armador? 

Resposta: É, um lado pronto. 
Pergunta: Como é esse no quarto dia? 
Resposta: Igual iniciou a laje ontem, aí fica quinta-feira, sexta-feira, 

segunda-feira e terça-feira. Na terça-feira, a gente já dá 
pronta para o armador. 

Pergunta: Essa pressa, ela é imposta pela ferragem? 
Resposta: É, porque a ferragem leva três dias. 

Quadro 3 – Concretagem da laje com mais armadores 

 

Na entrevista com o carpinteiro G é evidenciada a interdependência dos serviços 

em determinadas atividades de montagem da laje – no caso, o alinhamento dos painéis 

externos das vigas, que só pode ser executado após a colocação da armação. 

Pergunta: Vocês só alinham a viga quando colocam as ferragens? 
Resposta: É. 

��������A pressão do patrão (subempreiteira) 

Por conseguinte, as subempreiteiras, comprometendo-se a cumprir as metas 

determinadas pela empresa, também pressionam os seus encarregados e ambos, 

proprietário e encarregado, pressionam os trabalhadores para que os serviços sejam 

executados dentro do prazo estipulado no cronograma.  

Como os proprietários dessas subempreiteiras são, na maioria das vezes, ex-

trabalhadores que se tornaram subempreiteiros, e/ou por serem essas subempreiteiras 

pequenas empresas, eles também estão diretamente envolvidos na supervisão da execução 

das tarefas, fiscalizando a execução dos serviços e acompanhando os prazos pessoalmente. 
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A pressão do patrão é constatada na verbalização do meio-oficial de carpinteiro R 

durante o desenvolvimento de suas tarefas, quando auxiliava um carpinteiro na desenforma 

e na montagem de uma das lajes.  

Nós estamos mais ou menos apertados, mas só que nós estamos na 
produtividade, vamos andar rápido, porque senão o patrão cobra.  

 Relatando em entrevista o acidente ocorrido com um dos trabalhadores, o ajudante 

de carpinteiro H explicita que a ocorrência da queda está relacionada ao fato de o 

encarregado da obra saber quando o trabalhador está “morcegando”33. 

Pergunta: Tu sabes se alguém já caiu da laje? 
Resposta: Só um menino que foi para outra obra. Ele estava, tipo 

correndo pelas bacias. Ele colocava as bacias, mas as bacias 
não tinham encaixado, quando ele pisou na bacia, ela virou e 
ele caiu. 

Pergunta: Por que ele estava correndo? 
Resposta: Para ver se dava produção.  
Pergunta: Por que ele tinha que fazer produção? 
Resposta: Ele estava achando que não estava rendendo. 
Pergunta: Vocês mesmo se cobram? 
Resposta: O carpinteiro cobra. Porque você está no serviço, atarefado, 

você não pode faltar no serviço, um falta, atrapalha a 
produção. Tipo aqui, são três lajes por mês, se não fizer não 
ganha as horas. 

Pergunta: Se tu fazes mais, ganhas mais? 
Resposta: Não. Aqui dentro você sabe se o cara está morcegando e 

quando o cara não está. 
Pergunta: O que é morcegando? 
Resposta: Dando nó no serviço. 
Pergunta: Quem é que sabe? 
Resposta: O encarregado, o encarregado sabe da produção de cada um. 

����  As recompensas 

Além do controle direto da produção pelos proprietários, as subempreiteiras 

buscam outros mecanismos, tais como formas de incentivo aos trabalhadores para que eles 

produzam mais.  

O meio-oficial de carpinteiro R, quando questionado sobre qual situação o expõe ao 

risco de queda da laje, ele destaca a sua principal recompensa.  

Minha recompensa é cuidar da minha casa, isso pra mim é minha 
recompensa, quando eu estou trabalhando.  

                                                 
33 “Morcegar”, na fala dos trabalhadores, significa dar nó no serviço, fazer corpo mole, enrolar, não conseguir 
produzir o que é determinado. 
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Este é objetivo do trabalhador em relação ao seu trabalho: buscar a recompensa 

para cuidar da sua casa. O subempreiteiro irá subvertê-lo, oferecendo formas para que ele 

possa ampliar o seu ganho, e assim pressioná-lo para executar suas tarefas no prazo 

estipulado.  

Destacam-se, abaixo, as três formas de subversão verbalizadas pelo meio-oficial de 

carpinteiro R. 

• Classificação: 

Minha classificação também, claro, com certeza, de carpinteiro, que 
daqui um tempo, se Deus quiser, eu estou com ela. Daqui a uns cinco 
meses ou mais um pouco. 

• Hora extra: 

O salário vem na carteira, né? Mas tem umas horas extras por fora.  

• Produção: 

A gente sempre ganha por produção. Nós fazemos obra por 
produtividade. Carpinteiro, ele tem que ter produtividade. E aí, como eu 
sou meio-oficial, eu tenho que meter serviço atrás, senão fica agarrado. 

Em entrevista, o encarregado da subempreiteira de fôrma destaca a pressão da 

subempreiteira, que somente dá prêmio para toda a equipe se o prazo for cumprido, 

independentemente de quaisquer contingências. 

Pergunta: Se não entregar? 
Resposta: Perde o prêmio.  
Pergunta: O que vocês fazem para o cara não fazer corpo mole? 
Resposta: O pessoal aí ganha setenta e cinco horas de produtividade. 
Pergunta: Setenta e cinco horas? 
Resposta: É, tem o salário deles mais setenta e cinco horas por fora. 

Na verbalização do carpinteiro E, referindo-se à sua queda da laje, pode-se também 

relacionar a existência do trabalho por produção como uma forma de pressão para que os 

objetivos sejam alcançados.  

Nós trabalhamos por produção, fui querer andar rápido, acabei 
atrasando mais.  

Para o carpinteiro G, a subempreiteira produz mais pelo fato de, além da 

especialização do trabalho, o pagamento por produção fazer com que a subempreiteira 

produza mais e maior seja o ganho do trabalhador. 
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Pergunta: Por que a subempreiteira rende mais? 
Resposta: Na subempreiteira está na função de fazer só um serviço. 
Igual a carpintaria, quanto mais produzir, mais ele ganha, e é lucro 
para a construtora. 

���� O dia da desenforma 

Existe uma imposição técnica para que, após a concretagem da laje, se aguarde que 

o concreto atinja uma resistência mínima para poder retirar a fôrma pré-fabricada. Esse 

tempo de espera é de 4 (quatro) dias, ou melhor, somente no quarto dia é que se pode 

iniciar o serviço de desenforma da laje. Esse fator irá influenciar no ritmo durante o 

desenvolvimento das tarefas de montagem e assoalhamento das lajes, já que são 

necessários 6 (seis) dias úteis para concluir todos os serviços relacionados à concretagem 

da laje, pois somente restarão (3) três dias para concluir as tarefas e entregar o serviço (cf. 

Quadro 2, p. 109). 

Na opinião do encarregado da subempreiteira de fôrma, o que mais “aperta” no 

serviço deles é quando vão executar as tarefas de desenforma e montagem das lajes.  

Pergunta: O que mais aperta o serviço de vocês? 
Resposta: Só no dia que vai fazer o forro que aperta. Quando vai forrar a 

laje. 
Pergunta: Por que aperta? 
Resposta: Porque tem que fazer num dia para o armador poder entrar no 

outro [ele se refere a um lado da laje]. 

��������O dia da concretagem 

Como a laje só pode ser desenformada no quarto dia, o dia da semana em que ela 

será concretada é um fator importante para o subempreiteiro, a empresa e os trabalhadores. 

A empresa e a subempreiteira preferem que seja na quinta ou na sexta-feira, assim eles não 

precisam trabalhar no sábado (cf. Quadro 4, p. 115). Com isso diminui-se o custo com 

horas extras, o subempreiteiro terá o máximo aproveitamento da força de trabalho, ou seja, 

não terá a ociosidade ocasionada com a espera da cura do concreto para desenformar a laje, 

e para os trabalhadores o ritmo será menos intenso na execução das tarefas para montagem 

e assoalhamento da laje, pois não terão que recuperar o tempo perdido.  

Porque eu gosto de concretar na sexta, sempre de concretar ou na 
quinta ou na sexta, pra ganhar domingo e segunda. Opa! sábado e 
domingo da desforma, porque aí ninguém está trabalhando e o concreto 
está trabalhando (mestre-de-obras da empresa). 
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Quadro 4 – Concretagem da laje na sexta-feira 

 

O encarregado da subempreiteira de fôrma, referindo-se ao caso em que a 

concretagem de uma das lajes se deu numa terça-feira, relata que é o período mais 

tranqüilo. Como a fôrma da laje, a fôrma pré-fabricada só poder ser retirada com 4 (quatro) 

dias. Os trabalhadores aprontam os pilares em um dia e meio. Logo depois os serviços de 

desenforma e montagem da laje já devem ser iniciados. Porém, nesse caso, como ainda não 

podem desenformar a laje, os trabalhadores se ocupam durante três dias da execução de 

pilares e de fundo de vigas (quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira) (cf. Quadro 2, p. 109).  

Em contrapartida, quando iniciam a desenforma, o ritmo é mais intenso para 

recuperar o tempo perdido, sucedendo, inclusive, de terem que trabalhar no sábado – 4o 

dia. Nesse caso, fazendo hora extra, iniciando a desenforma e a montagem da laje para 

poderem cumprir a meta de concretar 3 (três) lajes no mês, visto que o início da 

desenforma (no 4º dia) se deu num sábado (cf. Quadro 2, p. 109). 

���� O aluguel da fôrma 

No contrato assinado com a empresa, a subempreiteira de fôrma se compromete a 

fornecer, além da mão-de-obra, o material para a execução dos serviços, principalmente a 

fôrma pré-fabricada e o escoramento. Como as fôrmas e os escoramentos são alugados e 

seu custo é alto, a subempreiteira aluga somente um jogo de fôrma – uma limitação que 

contribui para que o ritmo de trabalho seja sempre intenso.  

Como eu falei anteriormente, são fôrmas que o aluguel é muito caro, 
eles alugam para uma única laje. Tem a opção de alugar para duas 
lajes, mas ficaria um serviço extremamente caro, então, eles preferem 
trabalhar num regime de horas extras, num regime mais acelerado pra 
diminuir o custo total (técnico de segurança). 



  116 

��������Feriados 

A programação para a concretagem da oitava laje serve para explicar como um 

feriado, inter-relacionado com outros fatores, pode constranger a execução dos serviços de 

montagem da laje.  

Como a concretagem da sétima laje se deu na terça-feira, a laje somente poderia ser 

desenformada no sábado, 4o dia. Sendo feriado a quarta-feira (dia 02 de novembro de 

2005), e para que a concretagem fosse feita na sexta-feira, não prejudicando o cronograma 

da outra semana, os carpinteiros trabalharam no sábado. Caso eles não trabalhassem no 

sábado, a concretagem somente poderia ser na segunda-feira, porque eles não 

conseguiriam entregar um lado da laje pronto para que no máximo, no início da manhã de 

terça-feira, a subempreiteria da armação iniciasse a montagem. Isso dependendo, ainda, da 

subempreiteira de armação trabalhar no sábado.  

Quarta, quinta e sexta vão fazer pilar, fundo de viga e tal. Na segunda 
vão desformar, tirar a fôrma. É, as bacias... só pode tirar com quatro 
dias. Aí eu vou tirar elas na segunda. Segunda e terça eu faço a fôrma, 
eu forro. Aí vem a quarta, que é o feriado, quinta e sexta. Comé? não dá 
para os armadores. Aí teria que os armadores trabalhar terça, quarta e 
quinta. Sexta concreta. Aí, os armadores teriam que trabalhar no 
feriado, se eles não trabalharem no feriado não vai dar concreto, aí vai 
dar o concreto pra segunda. Aí vai dar um atraso tremendo, porque vai 
perder a desforma. Aí vai cair a outra concretagem na segunda, na 
segunda. Aí, eu vou ter terça, quarta e quinta e sexta. Aí, sexta-feira, que 
eu posso desformar a outra laje. Aí complica, aí não vai dar três lajes 
por mês. Por causa de um dia eu não vou fazer três lajes no mês, pra 
esse mês, porque perde dois fins de semana, vai perder dois fins de 
semana por causa de um feriado, que vai cair no meio... Já pensou? Aí, 
eu tenho que mudar isso aí, quer dizer, eu estou conversando com o 
pessoal da armação pra ver o que eles podem fazer. De repente... 
Porque o problema é o seguinte: a subempreiteira, uma é fôrma, a outra 
é ferragem. Ah, não! Mas eu vou fazer isso pra ajudar o outro (mestre-
de-obras). 

Assim, a meta de cumprir o cronograma – fazer três lajes no mês – fica 

comprometida, as dificuldades que se apresentam são preocupantes para a administração 

da obra. Essa laje seria concluída em 13 dias corridos e a data de sua concretagem seria na 

segunda-feira (dia 7 de novembro de 2005), um dos piores dias da semana para concretar 

(segundo relatado pelo mestre-de-obras). A desenforma da laje só poderia ser iniciada na 

sexta-feira, portanto, eles teriam que trabalhar no sábado e no domingo para recuperar o 

tempo e concretar a próxima laje em 7 dias corridos. Entretanto, a concretagem desta seria, 
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também, na segunda-feira (dia 14 de novembro de 2005). E, para aumentar ainda mais a 

preocupação dos administradores da obras, terça-feira (dia 15 de novembro de 2005) seria 

feriado. 

 Verifica-se, nesse caso, que os armadores não precisaram trabalhar no feriado. Para 

poder adiantar os serviços, possibilitando a sua execução em 2 (dois) dias, a subempreiteira 

de armação aumentou o seu efetivo, deslocando dois armadores de uma outra obra para 

atender a essa demanda. Porém, para os trabalhadores da subempreiteira de fôrma, nada 

alterou, e eles tiveram que trabalhar no sábado para não trabalhar no feriado (cf. Quadro 5). 

Quadro 5 – Concretagem no feriado 

 

��������Transporte de material 

O “peso” do trabalho, anteriormente citado pelo ajudante de carpinteiro R (quando 

se analisa a pressa e a correria), é conseqüência de se ter que transportar, “nas costas”, o 

material (escoras, treliças, bacias, madeira, etc.) para a laje subseqüente, já que não existe 

equipamento para dar apoio no transporte. Por não levarem em consideração essa 

necessidade, os trabalhadores são submetidos a um desgaste físico ainda maior, o que 

dificulta a execução de sua tarefa e intensifica o serviço.  

Subir escora, tem hora que o guincho não está podendo, nós vamos ter 
que subir nas costas. 

O encarregado da subempreiteira também ressalta as conseqüências dessa 

exploração, que faz com que eles tenham de subir até três lances de escada.  
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No caso das peças que só podem ser desenformadas com 14 (quatorze) e 21 (vinte e 

um) dias, existem dois e três jogos de fôrma, respectivamente. Assim, uma vez concretada 

a laje, essas peças são retiradas do segundo ou terceiro andar abaixo; conseqüentemente, os 

trabalhadores têm que subir as escadas, carregando o material “nas costas”. 

Pergunta: Isso dificulta? 
Resposta: Mata o cara de trabalhar, né? O cara rala muito, cansa 

muito. 

O ajudante de carpinteiro A, entrevistado quando executava a tarefa de retirada das 

fôrmas dos pilares, fez referência ao trabalho ser “pesado”, ou seja, quando executam a 

tarefa de desenforma. 

O dia mais pesado é dia que desforma, que vai subir o painel. É o dia 
mais corrido.  

��������Liberação de equipamento 

A empresa usa o elevador para transportar alvenaria para os subempreiteiros que 

executam esse serviço. Nesse caso, como a empresa fornece o material no local e os 

subempreiteiros fornecem somente os pedreiros para a execução dos serviços, e não sendo 

de responsabilidade do subempreiteiro de armação transportar o seu material, a preferência 

de uso do elevador é da empresa. 

Assim, como a subempreiteira de armação não possui um guincho para o transporte 

do material até o local do serviço, os trabalhadores ficam parados, aguardando a 

desocupação do elevador de modo a transportar o material da armação para a montagem 

dos pilares, constrangendo o serviço de montagem da laje. A subempreiteira de fôrma só 

pode fechar as fôrmas dos pilares após a conferência da ferragem pela empresa. 

Olha aí, ó! Até agora não subiu a ferragem por causa do guincho deles 
[da empresa]. Eles estão usando o guincho (encarregado da 
subempreiteira de fôrma). 
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���� Disponibilidade de ferramenta adequada 

Na execução da tarefa de desenforma observa-se que, na atividade de retirada da 

fôrma pré-fabricada, os trabalhadores utilizam o escoramento com o pé virado para cima, 

servindo este de ferramenta para retirar a fôrma pré-fabricada – o procedimento manda 

utilizar o pé-de-cabra, ferramenta teoricamente adequada para o serviço. Questionado por 

que ele utilizava a escora com o pé virado para cima, para a retirada da fôrma pré-

fabricada, o ajudante de carpinteiro relatou que “o serviço fica mais rápido e mais leve, a 

alavanca é muito pesada, e quando a gente bate com ela na bacia, ela escapole e não 

encaixa para poder puxar”. 

���� Efetivo subdimensionado 

Em entrevista com o encarregado da subempreiteria de fôrma procurou-se 

esclarecer como é feito o dimensionamento do número de trabalhadores que a 

subempreiteira disponibiliza para executar o serviço no prazo determinado. Segundo ele, 

esse cálculo é feito pelos “cabeças brancas” (engenheiros, dono da subempreiteira, etc.). 

Na opinião do encarregado, com base na sua experiência, um carpinteiro e um ajudante 

fazem 10 m2 (dez metros quadrados) de fôrma por dia. 

Quadro 6 – Resumo de dados do quadro do projeto de fôrma da laje 

Discriminação Total em m2 
Vigas e faixas  163,35 

Pilares   244,25 

Laje convencional  7,50 

Fôrma pré-fabricada  864,00 x 0,60 x 0,60 = 311,04 

Fôrma pré-fabricada  108,00 x 0,30 x 0,60 = 19,44 

Total de fôrma  745,58 

 

Tendo a laje uma área total de 745,58 m2 e o subempreiteiro de fôrma um efetivo 

de 10 carpinteiros, ou 5 pares de trabalhadores, e cada par, segundo o encarregado da 

subempreiteira, faz 10 m2 por dia, eles conseguiriam executar um total de 50 m2 de fôrma 

por dia. Portanto, com base na experiência do encarregado, dividindo-se a área da fôrma 

pela quantidade que o encarregado diz ser possível executar com o efetivo que ele possui, 

tem-se o total de 14,91 dias de trabalho (745,58/50 = 14,91 dias). Demonstra-se, aqui, que 



  120 

o tempo estipulado pelo planejamento para execução do serviço, com a equipe disponível, 

está reduzido a menos da metade do que a prática do encarregado da subempreiteira de 

fôrma diz ser possível.  

���� A falta ao serviço 

O efetivo subdimensionado, ou seja, uma equipe desfalcada de qualquer um de seus 

membros, dificulta e compromete os trabalhos da equipe em geral. As margens de 

manobras para suprir essa variabilidade são praticamente inexistentes. 

A entrevista com o carpinteiro M serve para demonstrar como a falta de um 

trabalhador compromete a execução dos serviços. Como o ritmo é intenso e a equipe conta 

com um efetivo reduzido, qualquer falta “agarra” o serviço. 

Pergunta: Quando falta um ajudante fica apertado? 
Resposta: Fica. 
Pergunta: Dificulta em quê? 
Resposta: Em tudo. 
Pergunta: Como é esse em tudo? 
Resposta: Dificulta porque o serviço fica agarrado. 
Pergunta: Agarrado por quê? 
Resposta: Porque a gente tem que trabalhar mais, falta dois, e a gente 

tem que fazer o serviço dos dois. 
Pergunta: Ele te ajuda em quê? 
Resposta: Ah, cada um deles arranca um pilar desse. Se os dois 

estivessem aqui, os dois já estavam desformando esse de lá e 
esse de cá [o trabalhador aponta os pilares]. 

��������Acompanhamento de outra atividade 

Durante a execução dos serviços para a concretagem da laje do sexto pavimento 

tipo – quando um lado da laje, que deveria ter sido terminado às 12h:00, para a 

subempreiteira de armação iniciar a execução dos serviços, somente foi terminado às 

15h:00. Segundo o encarregado da subempreiteira de fôrma, a causa do atraso tinha como 

explicação a necessidade de deslocamento de dois carpinteiros e dois ajudantes, às 10h:00, 

para o outro lado, a fim de concluir as fôrmas dos pilares (os trabalhadores acompanham a 

concretagem, verificando e corrigindo o prumo) que faltavam para a construtora concretar. 

Nesse caso observa-se, inclusive, que quando o serviço intensifica, aumentando a 

carga de trabalho, uma maior cobrança é gerada entre eles para soltar o serviço. E, quando 

um carpinteiro fala que vai tomar café, um outro logo responde: “Não tem café, não está 
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vendo que o serviço está agarrando?” Mesmo assim o carpinteiro desce e sai para tomar 

café. 

��������Liberação do serviço 

Durante a montagem das fôrmas dos pilares de uma das lajes verificou-se que o 

encarregado da subempreiteira de fôrma estava irritado com o mestre-de-obras por ainda 

não ter conferido a ferragem, não possibilitando o fechamento da fôrma dos pilares, pois 

estava no térreo fazendo outro serviço (cf. Quadro 2, p. 109). 

Pergunta: Tá apertado hoje aí? 
Resposta: E, muito apertado.  
Pergunta: Por que tu estás apertado? 
Resposta: Apertado porque o mestre-de-obras não conferiu a ferragem 

até agora e não podemos fechar as fôrmas dos pilares, e ele 
não confere a ferragem.  

Pergunta: E aperta vocês... 
Resposta: Não conferem a ferragem pra nós podermos fechar os pilares. 

Fica em baixo aqui e a ferragem lá em cima para ele conferir. 
E eu parado. 

A entrevista com o ajudante de carpinteiro L revela um outro fato relacionado à 

liberação do serviço: a necessidade da empresa de concretar os pilares para que ele e seus 

companheiros possam desenformar e iniciar a montagem da laje. 

Pergunta: Essa semana o serviço está mais rápido? 
Resposta: Está mais agarrado, ele atrasou o pilar aí. 
Pergunta: Quando atrasa o pilar, o que acontece? 
Resposta: Atrasa tudo. 
Pergunta: Por quê? 
Resposta: Se não liberar os pilares, não tem como a gente fazer essa 

montagem aqui [da laje]. Porque senão atrapalha eles de 
passarem com a gerica de concreto no meio das montagens. 

O meio-oficial de carpinteiro R também explicita a necessidade de liberação dos 

pilares concretados pela empresa em uma certa data, para não prejudicar o 

desenvolvimento de sua atividade.  

Pergunta: Como está o serviço? 
Resposta: O serviço? Agarrado. 
Pergunta: Por quê? 
Resposta: Por causa do concreto, aí dos pilares. Agarraran eles, 

agarramos nós. 



  122 

���� Condições climáticas 

As condições climáticas, direta ou indiretamente, podem afetar o prazo de execução 

de um serviço, visto que os espaços de trabalho estão em locais abertos. Diretamente 

quando o serviço deixa de ser executado pelos trabalhadores da subempreiteira 

responsáveis pela execução dos serviços de fôrma, em razão de alguma condição climática 

adversa, como constatado quando os trabalhadores da empresa, com a chuva que caía, não 

deram início à concretagem dos pilares. Para o encarregado da subempreiteira de fôrma, a 

chuva só é impedimento se for muito intensa. 

Pergunta: Por que atrasou? 
Resposta: Por causa da chuva. 
Pergunta: Outro dia vocês não estavam trabalhando na chuva? 
Resposta: Chuva fina, chuva grossa não trabalha. 

Indiretamente, se o serviço deixa de ser executado por trabalhadores não 

pertencentes à subempreiteira de fôrma – como, por exemplo, quando os trabalhadores da 

empresa, com a chuva, independentemente da intensidade, não trabalham. Como os 

serviços são interdependentes, a concretagem dos pilares não é concluída, fazendo com que 

o serviço da subempreiteira de fôrma fique “agarrado”.  

Pergunta: O serviço, como é que está? 
Resposta: O serviço? Agarrado. 
Pergunta: Por quê? 
Resposta: Por causa do concreto, aí, dos pilares. Agarraram eles, 

agarramos nós. 
Pergunta: Por que agarrou? 
Resposta: Chuva demais. 

Nesse caso pode-se constatar uma diferença nas relações de trabalho entre os 

trabalhadores da empresa e os trabalhadores da subempreiteira: enquanto os da empresa 

não trabalham na chuva, os da subempreiteira desenvolvem normalmente suas atividades. 

Para eles não há nenhuma alteração no prazo de entrega dos serviços. 

����� Recomposição e limpeza do material 

Como se sabe, o processo de produção na construção civil continua sendo semi-

artesanal ou de base artesanal, pelas dificuldades de inserção da maquinaria no processo de 

produção. E um dos motivos que dificultam a padronização do trabalho no setor são as 
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variabilidades constantes nas diversas fases de desenvolvimento de uma atividade, o que 

dificulta a sua repetição. 

Assim, em determinados momentos, a necessidade de recomposição e limpeza do 

material irá reduzir o tempo, quando se sabe que, embora se considere essa variabilidade 

na fase de planejamento, o tempo necessário pode ser bem acima de um valor médio 

previamente calculado. 

(...) existe um processo artesanal pra montar a laje. Na hora que você 
tira o fundo de viga, ele não está pronto para ser usado na mesma hora, 
ele tem de limpar, tirar o resto de concreto, ele estraga um pouco. O 
madeirit, você tem que fazer uma recomposição dele (engenheiro de 
obra V). 

 O ajudante de carpinteiro L relata a necessidade de substituição dos painéis das 

vigas que vão se danificando após um determinado tempo de uso. 

Pergunta: Esses lados da viga são todos novos? 
Resposta: As vigas são. 
Pergunta: Por quê? 
Resposta:Porque a gente já vem subindo, aí vai indo, vai 

estragando. 

���� Retrabalho 

Uma outra variabilidade surgida com a introdução desse novo sistema de 

escoramento é a necessidade de alinhar o escoramento. Caso contrário, haverá retrabalho, 

pois as fôrmas pré-fabricadas, quando colocadas, não coincidirão com o alinhamento das 

vigas externas. 

Durante a montagem da estrutura metálica de uma das lajes, os trabalhadores não 

tinham conseguido alinhar as escoras, o que resultou em retrabalho. Não se encaixando as 

fôrmas pré-fabricadas, eles tiveram que puxar todo o escoramento para fazer o alinhamento 

e, em alguns casos, improvisar um tirante com o arame (Figura 20).  
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Figura 20 – Alinhamento das vigas com tirante de arame 

A antiga é melhor de trabalhar, não precisa estar colocando isso, 
coloca os barrotes e pronto. Se fosse ela, nós já tínhamos terminado, 
não precisava estar amarrando isso (carpinteiro M da subempreiteira). 

O carpinteiro E destaca também a possibilidade de surgir uma outra variabilidade: a 

de ter que se colocar na viga um tensor feito com arame. 

Pergunta: Nessa viga não colocaram o tensor? 
Resposta: Isso não é direto, só quando está precisando. Quando a viga 

fica para fora é que põe. 

 Na observação do encarregado e de dois carpinteiros, durante o alinhamento das 

escoras em uma das lajes, procurou-se compreender a causa dessa variabilidade. 

Pergunta: Aqui precisa atirantar? 
Resposta: Às vezes precisa. 
Pergunta: Depende do quê? 
Resposta: Se tiver muito para fora, tem que voltar para não sair. 
Pergunta: O que faz ela ir para fora? 
Resposta:Quando vai montar, monta errado, quando monta 

desalinhado, dá isso aí. 
Pergunta: Por que eles não montam alinhando? 
Resposta: É a pressa (encarregado da subempreiteira). 
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���� O rodízio nas obras 

Um outro fator relacionado ao rodízio de trabalhadores nas obras contribui para o 

pisar “errado”: a intensificação do uso da força de trabalho. Estudos relacionam o excesso 

de horas trabalhadas com a elevação dos índices de acidentes. 

A realização de horas extras excessivas de trabalho foi correlacionada 
com altos índices de acidentes do trabalho por Friedmann, que observou 
que uma queda de 12 para 10 horas de trabalho diárias, numa fábrica de 
munições, foi acompanhada por um declínio de 25% no índice de 
acidentes (FRIEDMANN, 1964, apud DWYER, 1989, p. 29). 

A atividade de trabalho de execução de fôrma não pode ser considerada como 

essencialmente de natureza física, como já visto anteriormente, a atividade cognitiva é 

solicitada não apenas para a aplicação das competências técnicas necessárias (conferir 

prumo, medidas, níveis, etc.), mas também para a aplicação dos saberes de prudência (a 

forma de pisar). Sendo assim, a fadiga física pode ser determinante no comprometimento 

do compromisso cognitivo, que garante a segurança em situação real. 

Todas as atividades, inclusive o trabalho, têm pelo menos três aspectos: 
físico, cognitivo e psíquico. Cada um deles pode determinar uma 
sobrecarga. Eles estão inter-relacionados e são bastante freqüentes, 
embora isso não seja necessário, que uma forte sobrecarga de um dos 
aspectos seja acompanhada de uma carga bastante alta nos dois outros 
domínios (WISNER, 1994, p. 13). 

Procurando obter um máximo de aproveitamento da força de trabalho, a 

subempreiteira movimenta os trabalhadores entre as obras conforme demandem um maior 

ou menor ritmo nos serviços, levando os trabalhadores a exceder em muito as suas 

jornadas de trabalho. Constatou-se, em um final de semana, que, para atender à demanda 

de uma outra obra que necessitava aumentar a produção, a subempreiteira de fôrma propôs 

aos trabalhadores trabalhar nessa obra no sábado e no domingo, mediante o recebimento de 

horas extras, o que foi aceito pelo encarregado, por três carpinteiros, um meio-oficial e um 

servente. O que é ainda mais agravante nesse caso é o fato de que, no final da semana 

anterior, eles já haviam feito horas extras na obra objeto desta pesquisa. 
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CAP. 6. CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa torna-se visível que a raiz de alguns acidentes se encontra nas 

inadequações originadas na forma como acontece a introdução de uma nova tecnologia 

construtiva. Introduz-se um novo sistema de escoramento para fôrmas pré-fabricadas que 

melhora as condições de trabalho (melhor acessibilidade, menos entulho, economia de 

tempo e material, fácil manuseio, etc.), mas que traz novos riscos para os quais os 

trabalhadores não dispõem de experiências anteriores, o que inicialmente leva à ocorrência 

de acidentes. Desenvolvidos os saberes de prudência e os modos operatórios adequados 

para a utilização do novo sistema de escoramento, outros fatores determinantes causam a 

fragilização desses saberes, contribuindo para a ocorrência dos acidentes (Figura 21). 

 

Figura 21 – Tríade do acidente 

No empreendimento analisado, compete à direção da empresa estabelecer as 

diretrizes para elaboração dos projetos que irão definir todo o arcabouço organizacional e 

tecnológico a ser adotado na produção. Definidas essas diretrizes, segue-se uma notável 

divisão vertical do trabalho entre os atores sociais envolvidos, sucedida pelas fases de 

concepção, planejamento e orçamento, execução e controle da produção, ficando bem 

demarcadas as atribuições de cada indivíduo ou grupos sociais distintos. 

Na fase de projeto, como ficou estabelecido no projeto arquitetônico que o tipo de 

laje seria a plana (sem vigamento), devido às varias possibilidades para o tipo de estrutura 

a ser utilizada, define-se que o projeto estrutural deverá ser elaborado para a execução de 

laje nervurada. Definidos os projetos, passa-se às fases habitualmente encontradas, 
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ressalvadas as suas particularidades, em todos os setores industriais: planejamento, 

execução e controle. 

Na construção civil, as variabilidades dentro de uma mesma atividade são bastante 

elevadas, diferenciam-se de uma obra para outra, de um local de trabalho para outro, de um 

sistema construtivo para outro, durante o desenvolvimento de uma mesma atividade em 

tempo e local distinto, etc., entrando em conflito com os objetivos a serem alcançados. 

Viu-se anteriormente, no capítulo 3, que a elevada variabilidade técnica faz com que, no 

planejamento para a execução da laje nervurada, fique definido que a execução da fôrma 

será na forma tradicional (fôrma pré-fabricada apoiada sobre sarrafo de madeira). Quando 

é iniciada a obra, o engenheiro, conhecendo o novo sistema de escoramento para fôrma 

pré-fabricada, faz uma análise do custo/beneficio e decide pela sua introdução na obra. 

Desse modo, as inadequações da interface homem/técnica surgem do 

distanciamento existente entre os atores sociais envolvidos nas fases de concepção e 

execução. Sendo atribuída a classes sociais distintas, a incorporação de novas tecnologias é 

feita independentemente das experiências e dos saberes do trabalhador.  

O “osso” é um fator derivado da introdução de novas tecnologias no processo de 

produção devido ao distanciamento dos saberes entre projetistas e trabalhadores. A 

distância entre o conhecimento teórico e o saber fazer tem como conseqüência as 

dificuldades que serão encontradas na execução das tarefas pelos trabalhadores – que 

podem, por exemplo, recorrer à amarração com arame na lateral da viga, no novo processo 

de fôrma, de modo a alinhar a viga e dar mais rigidez ao conjunto, criando o “osso” e 

colocando em risco os que se deslocam sobre as fôrmas. 

 A introdução de uma nova tecnologia construtiva cria uma ruptura nos saberes dos 

trabalhadores cuja magnitude e importância são menosprezadas. São introduzidos novos 

processos imaginando-se um simples saber fazer técnico (saber montar a fôrma, nivelar a 

laje, alinhar a viga, etc.), enquanto, na realidade, esse aprendizado se fará ao longo do 

processo de desenvolvimento da atividade, criando-se situações que possibilitem a 

execução da tarefa, não só em termos de qualidade e produtividade, mas também de 

segurança dos trabalhadores. 

Esses novos saberes, desenvolvidos pelos trabalhadores durante a execução do 

serviço de fôrma, não só na busca da qualidade e da produtividade, é que evitam acidentes. 
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Esses saberes são desprezados e alheios aos preconizados pelos responsáveis pela 

segurança, que se baseiam na concepção tradicional para analisar o acidente, na atribuição 

de culpa ao trabalhador que “pisa errado”. 

Pela pesquisa de campo constata-se, em um primeiro momento, no qual os 

trabalhadores sofrem os acidentes por falta de experiência com o novo sistema de 

escoramento, o que Amalberti (1996) categoriza como a má visibilidade de suas 

capacidades. Surgem novos riscos para os quais os trabalhadores ainda não desenvolveram 

saberes de prudência. Em um segundo momento verifica-se que os trabalhadores 

desenvolvem a competência necessária ou evoluem os compromissos cognitivos: após 

vários acidentes ocorridos, reconstituem seus saberes práticos (pisar ou bater com o 

martelo no local do encaixe da fôrma onde passa o arame; ver se não existe desnível na 

fôrma no local onde se vai andar; pisar no meio da fôrma quando se desloca sobre ela; 

ouvir o “aviso” da fôrma quando da desenforma) para controlar as novas situações de 

risco. No terceiro momento, em que vários determinantes levam à ocorrência de acidentes, 

constata-se como sendo a razão da fragilidade do compromisso as duas outras categorias 

apontadas por Amalberti (1996): a ambição excessiva de performance e a falta particular 

de recursos. 

 Portanto, a introdução do novo sistema de escoramento rompe com todo um 

conhecimento construído no exercício coletivo, sem nenhuma preocupação com a 

recriação de tais conhecimentos. Verifica-se também que, mesmo tendo recriado esses 

conhecimentos (os saberes de prudência, que não são reconhecidos pelo setor de 

segurança), os trabalhadores têm dificuldades na aplicação do saber construído. Vários são 

os determinantes que irão contribuir para a fragilização desses saberes e a conseqüente 

ocorrência dos acidentes. 

Sendo assim, os acidentes não podem continuar sendo analisados com o objetivo de 

culpabilização, conduzindo a análise sempre para o fator humano ou “erro humano”, 

entendimento predominante na construção civil. 

Alcançar uma melhor prevenção somente será possível quando se evidenciarem as 

competências e os saberes que emergem dos trabalhadores no desenvolvimento de suas 

tarefas, e observando-se o trabalho real – no qual o trabalhador executa suas tarefas 

levando em consideração suas características e suas competências –, a variabilidade dos 
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equipamentos e dos materiais, as inovações tecnológicas, a (in)adequação às regras 

impostas e as especificidades de cada momento. É no trabalho real que se insere todo um 

saber que evita acidentes/incidentes, contradizendo a concepção predominante e 

normatizada do “erro humano”. 

6.1 Os limites desta pesquisa 

 Como visto anteriormente, esta pesquisa se restringe à análise de uma atividade de 

trabalho na construção civil, no subsetor de edificações, que é a atividade de execução de 

fôrmas das lajes, vigas e pilares de uma construção predial residencial. 

Também foi explicitado anteriormente, no capítulo 3, que o parcelamento dos 

serviços, uma característica peculiar do subsetor, faz com que em um canteiro exista uma 

infinidade de parcelas de trabalho distribuídas em distintas e numerosas frentes de 

serviços, com problemas específicos e distintos, portanto, da atividade analisada. 

A própria atividade objeto desta pesquisa, se analisada em um outro canteiro onde 

se utilize o mesmo processo de produção, também apresentará problemas específicos e 

distintos, oferecendo resultados diferentes dos aqui obtidos. 

O objetivo dessas observações é salientar que os resultados desta pesquisa não 

podem ser generalizados, pois toda atividade de trabalho – conforme já visto no capítulo 4, 

na revisão bibliográfica – é em algum momento diferente, depende do sujeito, de suas 

competências, do contexto e da situação, conclusão também que se aplica aos acidentes de 

trabalho.  

Nesta pesquisa procura-se compreender a relação entre introdução de uma nova 

tecnologia e ocorrência de acidentes, especificamente no que a primeira afeta as 

competências dos trabalhadores, ficando, assim, várias outras questões em aberto. 

Como já apontado inicialmente, é necessário analisar a relação entre a nova 

tecnologia e a saúde dos trabalhadores. Como o novo sistema de escoramento é de 

estrutura metálica, quando fazem a limpeza das treliças, os apertos dos parafusos, a 

colocação no nível, etc., os trabalhadores geralmente o fazem batendo com o martelo, 

gerando um ruído intenso. Foi verificado também, quando das análises dos riscos 

ambientais pela empresa, que sua preocupação era voltada apenas para os seus 

trabalhadores, as atividades dos terceirizados não eram levadas em conta na avaliação 
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desses riscos. A atividade de limpeza das treliças, por exemplo, não era avaliada, a 

preocupação se voltava somente para os conhecidos fatores de ruído (motosserra e 

betoneira), e avaliava-se apenas a situação de exposição dos trabalhadores da empresa. 

Outra questão levantada refere-se ao terceiro momento constatado: vários fatores 

dificultam a aplicação dos saberes construídos, ou seja, adquiridos os saberes de prudência, 

mesmo assim, os acidentes continuam acontecendo, os trabalhadores não têm êxito em 

aplicar esses saberes. E isso está relacionado com a forma como se organiza a produção: a 

coordenação do complexo sistema de relações entre trabalhadores da empresa e 

trabalhadores das subempreiteiras é feita de modo precário, o que leva à necessidade de se 

avaliar uma ferramenta adequada para essa coordenação, especificamente no que diz 

respeito à segurança. 

Portanto, o que se demonstra nesta pesquisa é que os trabalhadores conhecem os 

riscos e as ameaças latentes que podem conduzir a um acidente, e que, ao invés de um 

grande repertório de medidas preventivas que são impostas a esses trabalhadores, é 

necessário dar a eles voz na busca da solução dos problemas.  

A introdução de novas tecnologias no setor da construção civil tem contribuído para 

o desmantelamento dos saberes da profissão, a busca pela racionalização do trabalho age 

em sentido contrário e rompe com uma cultura profissional, o que leva também ao 

descalçamento dos saberes de prudência que permitem o domínio das situações de risco. 
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APÊNDICE A 

RECOMENDAÇÕES 

Fica evidente, nesta pesquisa, que a divisão social do trabalho, no subsetor de 

edificações, define uma sistemática hierarquização das atribuições dos atores envolvidos. 

 Os engenheiros e os projetistas desenvolvem projetos e técnicas construtivas 

entendendo serem os trabalhadores meros executores de tarefas simples por eles 

sistematizadas, e para o que bastam algumas horas de treinamento. Entretanto, sabe-se que 

a realidade do trabalho é dinâmica e complexa, toda tarefa possui um conteúdo cognitivo: 

além do corpo, o trabalhador desenvolve uma série de competências para realizar sua tarefa 

(a inadequação do local de encaixe da fôrma pré-fabricada – o “dente”, que gera o “osso” – 

solicita uma série de competências dos trabalhadores no desenvolvimento de suas 

atividades: formas de andar, pisar ou bater com o martelo no local do encaixe da fôrma por 

onde passa o arame, ver se não existe desnível na fôrma por onde vai passar, pisar no meio 

da fôrma quando se desloca sobre ela e ouvir o “aviso” da fôrma quando da desenforma) 

. Na obra estudada observou-se que as inadequações dos projetos, durante a sua 

execução, são primeiramente verificadas pelos trabalhadores, que, com as suas 

competências e os meios de que dispõem (para amarrar a viga de madeira à estrutura 

metálica, eles utilizam o arame; para retirar a fôrma pré-fabricada, eles utilizam escoras 

metálicas, devido ao formato do pé da escora, que facilita o encaixe na fôrma e melhor 

apoio para puxar) regulam a produção, garantindo a segurança, a qualidade e a quantidade 

a ser produzida. Assim, por mais minuciosa que seja, a sistematização de uma tarefa não 

escapa da improvisação, ainda mais no subsetor de edificações, no qual as variabilidades 

são ainda maiores. 

Portanto, se algumas recomendações fossem adotadas, uma melhor condição de 

trabalho poderia ser alcançada, com substancial redução nas ocorrências dos acidentes 

originados da introdução do novo sistema de escoramento para laje pré-fabricada.  

Embora se saiba da limitação de qualquer tentativa de antecipação da realidade do 

trabalho, pode-se diminuir a distância do saber teórico para o saber prático, possibilitando 

um melhor emprego dos recursos técnicos e organizacionais na prática da prevenção. É 
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evidente, nesta pesquisa, que as iniciativas dos trabalhadores são indispensáveis para o 

desenvolvimento das tarefas com segurança. As inadequações que surgem (o “osso” e o 

“dente”) são específicas do novo sistema de escoramento para fôrma pré-fabricada, 

originadas de incompatibilidades do projeto com as condições reais do trabalho – o que 

torna imprescindível fazer aqui algumas recomendações. 

No início da obra, momento em que os trabalhadores ainda não possuem 

experiência com o novo sistema de escoramento, o engenheiro da obra, os projetistas do 

novo sistema, os fornecedores e os proprietários ou responsáveis pelas subempreiteiras 

devem fazer um acompanhamento sistemático da realidade do trabalho, de modo a detectar 

como a introdução do novo sistema de escoramento para laje pré-fabricada afeta o 

processo de produção (a tendência da viga de se deslocar durante a concretagem, a 

necessidade de puxar a viga para o alinhamento quando as escoras não são colocadas 

alinhadas, a argamassa que agarra na treliça, a largura mínima do local de apoio da laje 

pré-fabricada) e como isso é resolvido pelos trabalhadores (amarrando com arame a viga 

na estrutura de escoramento da laje, usando tirantes de arame para puxar a viga para o 

alinhamento, batendo com o martelo para tirar a argamassa da treliça, pisando ou batendo 

com martelo para que a fôrma encaixe no local de apoio).  

Detectado como é afetado o processo de produção, os responsáveis pela solução 

dos problemas (engenheiros, técnicos ou fornecedores) devem ouvir as queixas dos atores 

diretamente envolvidos no processo de produção (trabalhadores e encarregados da 

construtora e das subempreiteiras, mestre-de-obras) sobre as necessidades a serem 

atendidas. Desde o início, especificamente na primeira laje, várias são as solicitações feitas 

pelo mestre-de-obras e pelos trabalhadores (desenvolvimento de uma peça para fazer a 

amarração da estrutura metálica de escoramento da laje à viga de madeira e de uma 

ferramenta adequada para a retirada das fôrmas pré-fabricadas) com o intuito de contribuir 

para a solução dos problemas, que são resolvidos pelos trabalhadores com os recursos de 

que dispõem (o arame para amarrar a viga de madeira à estrutura metálica; as escoras 

metálicas para retirar a fôrma pré-fabricada, devido ao formato do pé, que facilitam o 

encaixe na fôrma e dão melhor apoio para puxá-la).  

 Se houvesse um acompanhamento mais de perto de todos os envolvidos 

(fornecedores, subempreiteiros, projetistas, engenheiros, construtores, técnicos), e não se 

desprezassem essas queixas, todos esses problemas poderiam ser amenizados durante a 
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execução dos serviços. Se a construtora, as subempreiteiras e/ou os fornecedores, ouvindo 

e atendendo as sugestões dos trabalhadores e dos mestres-de-obras, desenvolvessem a peça 

de amarração da estrutura metálica de escoramento da laje à viga, não existiria o “osso”. E 

se fosse desenvolvida uma ferramenta própria para a retirada da fôrma pré-fabricada, que 

possibilitasse a ela um melhor encaixe na fôrma – do que o pé-de-cabra – e evitasse que o 

trabalhador ficasse sob a laje pré-fabricada no momento de puxá-la, seria eliminado o uso 

da escora metálica para essa finalidade, bem como se evitaria a ocorrência de acidente com 

o trabalhador caso ele não ouvisse o “aviso” da fôrma para se afastar quando ela caísse. 

A administração da obra deve procurar incentivar e intermediar renegociações de 

prazos e uma melhor divisão de tarefas entre as subempreiteiras. O feriado serviu para 

demonstrar como o simples aumento no efetivo de armadores (dois armadores) reduziu a 

carga de trabalho na execução das fôrmas. Como eles só poderiam começar a desenformar 

no quarto dia, e no planejamento determinava-se que a subempreiteira de armação iniciaria 

seus serviços no quarto dia anterior à concretagem, a subempreiteira de fôrma teria 1 (um) 

dia para entregar metade da laje assoalhada para o início do serviço de armação. Esse era o 

período que mais “apertava” o serviço para os trabalhadores da fôrma. No caso do feriado, 

para cumprir o prazo, a subempreiteira de armação teria que trabalhar no feriado, e a de 

fôrma no sábado. Para o subempreiteiro de fôrma, trabalhar no sábado significava adiantar 

o serviço para a subempreiteira de armação não trabalhar no feriado, enquanto, para a 

subempreiteira de armação, trabalhar no feriado significava não ter a subempreiteira de 

fôrma que trabalhar no sábado. O subempreiteiro de armação, para não ter que trabalhar no 

feriado aumentou seu efetivo, e o serviço que seria feito em três dias passou a ser feito em 

dois dias, atenuando a carga de trabalho para todos – um problema que seria facilmente 

resolvido, desde o início da obra, mediante uma melhor gestão sobre as subempreiteiras, 

através da renegociação de prazos e da distribuição de tarefas. 

Nos treinamentos dados no canteiro de obras, a abordagem, ao invés de centrada no 

mero cumprimento de formalidades e dotada de conteúdos que em nada contribuem para a 

ampliação dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento da nova atividade de 

trabalho com o novo sistema de escoramento (tais como: ensinar os carpinteiros a fazer 

fôrma e fechar fôrma), deve procurar meios de promover uma maior interação entre os 

trabalhadores (da construtora e das subempreiteiras) envolvidos em tarefas que, ao final, 

irão compor um todo (para concretar a laje, é necessário fazer a fôrma e colocar a 
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ferragem), criando, assim, espaço para manifestações e socialização dos saberes, de modo 

que os novos conhecimentos desenvolvidos possam ser repassados. 

A construtora ou a subempreiteira deve disponibilizar equipamentos adequados 

para o transporte dos materiais (guinchos), com vistas a impedir os trabalhadores de subir 

até três lances de escadas transportando materiais “literalmente nas costas” (fôrmas e 

escoras), o que lhes acarreta um excessivo desgaste físico (trabalho “pesado”), que 

dificulta a execução das tarefas e fragiliza o compromisso cognitivo. 

A administração da obra deve fazer uma melhor gestão das inter-relações dos 

serviços, procurando acompanhar o mais de perto possível a realidade do trabalho, 

renegociando prazos quando os serviços “agarram” em decorrência de variáveis 

imprevisíveis (condições climáticas) ou por falta de liberação de um serviço – de sua 

responsabilidade (conferência de ferragens, concreto dos pilares) ou de uma subempreiteira 

–  que possam prejudicar o andamento ou o início de um outro serviço. 

Sempre que houver rodízio de trabalhadores, propiciar treinamento aos novos 

trabalhadores que não conhecem o novo sistema de escoramento. Isso deverá ser feito por 

trabalhadores mais experientes nas atividades com o novo sistema, de modo que estes 

repassem aos novatos as experiências desenvolvidas. 

 
 

 


