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RESUMO
Utilizando uma série de provérbios, apresentados em
destaque, o trabalho pretende, em linguagem coloquial,
apresentar e analisar algumas situações de risco à saúde
que ocorrem no cotidiano do trabalho. A partir da fala
proverbial são apresentados, de forma bastante sintética
e simples, alguns dos fatores que contribuem para a de-
terminação dos riscos à saúde dos trabalhadores, enfo-
cando as categorias de análise mais comuns, encontradas
na literatura corrente sobre o tema.
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ABSTRACT
With a colloquial language and using a bunch of sayings,
presented in bold, this text intends to show and analyze
some situations of health risk at work. Using the pro-
verbial expressions, some of the factors that determine
these risks are presented in a very easy and simple way.
Thus, we show the most usual analytical categories, found
in current literature about this issue.
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INTRODUÇÃO

A fala proverbial embeleza o conteúdo da
voz humana.

Dá a ela um toque de sabedoria que não é
do dono da voz: é do mundo, é da natureza hu-
mana, é de todos e, por isso, é solidária e silenci-
osamente cúmplice dos tantos que a utilizaram e
que a utilizarão ao longo dos tempos.

A fala proverbial não tem a pompa do acon-
selhamento pois se conselho fosse bom, ninguém
dava... vendia!... mas serve para retratar ou expli-
car situações que a linguagem comum não conse-
gue.

E existem muitas situações que a lingua-
gem comum não consegue explicar.

Seria possível explicar, por exemplo, a morte
de um artista ao exercer a sua arte? Um cantor
engasgar-se, sufocar-se com a própria voz? Um pin-
tor envenenar-se com suas tintas, entalar-se nos
seus pincéis? Um poeta cair fulminado ao ler seu
próprio poema? Se assim fosse, com certeza, não
haveria arte.

Mas, então, se assim não é, como explicar
a morte de um trabalhador ao exercer o seu ofí-
cio, que é a sua arte? E não só a morte propria-
mente dita, morte aguda, abrupta, mas, também,
a morte lenta - aquela em que o trabalhador morre
todos os dias, pouco a pouco, em seu trabalho,
adoecendo visível ou invisivelmente.

Do mesmo modo que a arte não subsistiria

com a morte do artista ao exercer o seu ofício, o
trabalho perde o sentido, como fonte de vida,
com a morte do trabalhador em seu ofício. Nes-
se caso, aquilo a que se chama de trabalho assu-
me o caráter de produção pura e simples, cujo
resultado é um produto, mas onde suas finalida-
des econômicas sobrepujam as humanitárias. Per-
de-se o sentido humano do trabalho, ao deixá-lo
à mercê de desígnios estritamente econômicos.

Pois, assim como a arte do artista produz
um resultado que é também um produto: a sua
obra; a arte do trabalhador produz um resultado
que é também a sua obra: o seu produto. Am-
bos, arte e trabalho, são formas de produção de
bens e de serviços para a sociedade. Mas são, ou
deveriam ser, formas de produção para a vida,
humanizadas, limpas do sangue de seus artífices.
Se não for assim, o trabalho enquanto produção,
pura e simples e a qualquer custo, suja-se do san-
gue de seus artífices e ganha um caráter desuma-
no e destrutivo.

Esta é uma das muitas situações que a lin-
guagem comum não consegue explicar, daí os pro-
vérbios, com sua sabedoria, para explicar, à sua
maneira, alguns porquês destas situações.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O trabalho, enquanto conjunto de ações
transformadoras da natureza das coisas, de modo
a gerar bens e serviços para o consumo da socie-
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dade, pode ser considerado como uma categoria
de análise sistêmica. Ou seja, seus componentes
podem ser desdobrados analiticamente quase que
ao infinito, mas estarão sempre interligados en-
tre si, compondo um sistema complexo - o siste-
ma de trabalho - qualquer que seja o tipo de pro-
dução de bem ou serviço objetivado.

Assim, o ambiente de trabalho, o processo
de trabalho, o posto de trabalho, as condições
em que o trabalho se realiza e, enfim, o modo
de operar a produção dos bens ou serviços, com-
põem um sistema imbricado, em que cada um
dos seus componentes depende de cada um dos
outros componentes.

Neste contexto sistêmico, o ambiente de
trabalho pode ser compreendido como o terri-
tório onde o trabalho se concretiza, o espaço
físico e suas variáveis - as disposições, a edifica-
ção, a circulação de pessoas e materiais, o mo-
biliário, a estrutura física e a infra-estrutura de
vivência e permanência, entre outras.

Já, o processo de trabalho é a parcela mais
dinâmica do sistema, onde o trabalho alcança o
seu objetivo, propriamente dito, de transforma-
ção da natureza das coisas. É sua parte operaci-
onal, cujos componentes estão implicados na pro-
dução do bem ou serviço, numa sucessão de eta-
pas direcionadas num sentido único. É no pro-
cesso de trabalho que se utilizam os mecanis-
mos técnicos e os componentes necessários da
atividade-fim, para que se possa chegar ao obje-
tivo desejado - o de alcançar sua finalidade.

O posto de trabalho, por sua vez, é a uni-
dade mais particular do sistema de trabalho,
sua parcela mais íntima, cuja ocupação é efetu-
ada pelo trabalhador, individual e singularmen-
te, ou seja, com suas características pessoais,
antropológicas, antropométricas, culturais e
sociais, entre outras, que lhe conferem uma
singularidade exclusiva no seu modo de ser e
viver a vida. O posto de trabalho é parte indis-
tinguível de ambos - ambiente e processo.

Consideradas as características do ambien-

te, do processo e do conjunto de postos de tra-
balho, o sistema de trabalho assume um compor-
tamento ético, humanístico ou simplesmente pro-
dutivo, dependendo das condições em que o tra-
balho se realiza e dependendo do modo como se
opera a transformação da natureza das coisas, da
forma como o sistema esteja organizado.

No sistema de trabalho, os trabalhadores
morrem, aguda ou lentamente, em decorrência
de situações de exposição aos riscos no ambien-
te, no processo, no posto, ou na combinação
entre eles, que, de forma simplificada, podem
ser considerados como tecnológicos, ergonômi-
cos, organizacionais, ou combinados.

O caráter tecnológico dos riscos é aquele
em que preponderam as situações que envol-
vem, principalmente, as máquinas, os equipa-
mentos, as ferramentas, os insumos físicos e
químicos, os produtos intermediários utilizados,
os mecanismos técnicos de produção e prote-
ção, e outros similares.

O caráter ergonômico dos riscos é aquele
em que prepondera a forma como o trabalhador
ocupa, com sua singularidade, o seu posto de
trabalho e como se relaciona nele e com ele -
seus gestos, movimentos, posturas, esforços, ati-
vidades, os códigos que utiliza e outras caracte-
rísticas similares.

O caráter organizacional dos riscos é aquele
em que prepondera o modo de relação do traba-
lhador com a forma de ser e de se organizar da
empresa ou estabelecimento de trabalho - as ta-
refas, os turnos, o ritmo imposto, as ordens, as
rotinas e o modo como se lida com as questões
sociais e humanas que envolvem cada trabalha-
dor e, também, suas particularidades singulares.

Estes caracteres básicos se confundem, in-
terligam-se e não são tão facilmente separá-
veis, mas, pode-se dizer, compõem um siste-
ma intrínseco ao processo de produção e de-
terminam a maior parte dos problemas de saú-
de dos trabalhadores.

O que faz o trabalhador morrer no seu
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trabalho, aguda ou lentamente, é alguma coisa
relacionada a estes caracteres, que seja capaz
de gerar e manter alguma falha, algum proble-
ma no sistema de trabalho, que o expõe a situ-
ações de risco. Para que isso aconteça, e conti-
nue acontecendo, contribuem fatores culturais,
sociais, políticos, legais e de organização da pro-
dução que os provérbios podem retratar. São
alguns destes fatores que se tenta explicitar na
fala proverbial, porquanto se pode afirmar que
os sistemas de trabalho quão mais sejam capa-
zes de detectar e intervir sobre suas próprias
falhas, mais robustez possuirão para impedir os
danos à saúde dos trabalhadores.

PROVÉRBIOS E RISCOS NO
TRABALHO

P’ra quem sabe ler um pingo é letra... o
acidente de trabalho é um distúrbio que pode
passar despercebido...

Ao acidente que não acontece, mesmo que
ele “quase” aconteça, não se costuma dar qual-
quer importância.

“Ler o pingo do i”, que é o acidente “pe-
queno” ou o quase acidente, como uma letra de
perigo, um sinal de perturbação do sistema de
trabalho, possibilita desencadear ações preventi-
vas, que serão capazes de impedir que o traba-
lhador possa, mais adiante, sofrer as conseqüên-
cias de uma perturbação maior do sistema.

A técnica de levantamento dos quase aci-
dentes, também chamados de incidentes críticos
(DE CICCO; FANTAZZINI, 1989), é fácil de ser
aplicada, utilizando a memória viva dos trabalha-
dores, acerca dessas situações. É uma técnica que
pode ser aplicada, tanto por profissionais da área
de saúde do trabalhador, quanto por dirigentes
sindicais, cipeiros e pelos próprios trabalhadores,
através de pequenas entrevistas e/ou simples
questionários. Nesta técnica, delimita-se um tem-
po passado (3 meses, 6 meses ou 1 ano) para que
o trabalhador se recorde se viveu ou viu algum
incidente crítico. Após se aplicar as perguntas -

O que foi? Como foi? Quando foi? Onde foi? Por
que foi? O que foi feito? - é possível fazer um
diagnóstico de situações de risco, de modo a ne-
las se intervir. Afinal, como é melhor prevenir
do que remediar ... a bom entendedor, meia
palavra basta...

Nem tudo o que reluz é ouro... o trabalha-
dor sob o risco de adoecer e morrer, segundo a
legislação brasileira, deve ser indenizado, através
dos adicionais de insalubridade e periculosidade
(BRASIL, 1978b; BRASIL, 1978c).

A chamada monetarização do risco (DEPAR-
TAMENTO INTERSINDICAL..., 1989) é uma
discussão antiga no movimento sindical, que tem
gerado controvérsias entre os trabalhadores. Em
decorrência do arrocho salarial histórico da classe
trabalhadora, o ganho do adicional, mesmo sendo
irrisório, induz os trabalhadores, em algumas si-
tuações, a temer a eliminação dos riscos pela pos-
sibilidade de perderem o adicional. Sem dúvida é
um fator cultural, legitimado na lei, que desmo-
biliza a classe trabalhadora pela melhoria das con-
dições de trabalho. Cobra que não rasteja não
engole sapo...

Quem não tem competência não se es-
tabelece... as empresas brasileiras, na sua grande
maioria, confundem competência com capacida-
de de competição...

Em matéria de segurança e saúde do traba-
lhador, no Brasil não é preciso ter competência
para se estabelecer, pois os parâmetros que me-
dem a competência de uma empresa não consi-
deram, ou consideram de forma secundária, a
qualidade de vida de seus trabalhadores e os ris-
cos a que estão submetidos.

Embora a Constituição Federal e o Código
Penal prevejam a responsabilização criminal do
empregador, em caso de acidentes de trabalho,
raramente este direito é invocado pelo trabalha-
dor e pelo sindicato.

A “desresponsabilização empresarial” (POR-
TO, 1991) é um dos fatores culturais de manu-
tenção dos riscos à segurança e à saúde no traba-
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lho. Ainda se está longe do ideal de que... o que
merece ser feito, merece ser bem feito...

Chorar com um olho e rir com o outro... o
comportamento de algumas empresas dá margem
a interpretações contraditórias...

É comum após a ocorrência de algum aci-
dente de trabalho grave, as empresas, especial-
mente as grandes multinacionais, solidarizarem-
se com a família e oferecerem apoio financeiro
para a hospitalização, o enterro da(s) vítima(s),
bolsas de estudos para os órfãos etc...

Não quer dizer, com isto, que as empresas
assumam a culpa pelo acidente e, até pelo con-
trário, chorando lágrimas de crocodilo, elas cos-
tumam dizer: “apesar do nosso colaborador ter
cometido um ato inseguro, a nossa empresa não
poderia se furtar...” e por aí vai. A empresa acaba
saindo do episódio como grande benemérita e mos-
trando o seu “senso humanitário”. E a família da
vítima fica com cara de cachorro que quebrou
panela, por causar tantos problemas para a “em-
presa tão boa”...

Não adianta chorar sobre o leite derra-
mado... depois que o acidente acontece...

A dificuldade do trabalhador acidentado, ou
com alguma doença relacionada ao trabalho, de
fazer valer seus direitos é enorme. O reconheci-
mento de seus direitos na previdência social, pas-
sando pela perda econômica que sofre o trabalha-
dor, até a ameaça constante de demissão após o
retorno ao trabalho, mesmo com estabilidade de
um ano após o acidente (BRASIL, 1999), são situa-
ções que colocam o trabalhador em dificuldades. É
extremamente comum o acidente de trabalho le-
var o trabalhador à marginalidade social. Afinal, bode
só dá chifrada em quem anda a pé...

Além da queda, o coice... o trabalhador
se acidenta, devido a uma falha do sistema de
trabalho, e acaba sendo culpabilizado...

A cultura do “ato inseguro”, que é uma
forma perversa de culpar o trabalhador pelo aci-
dente de trabalho, ainda hoje é predominante na

grande maioria das empresas brasileiras.
O “ato inseguro”, que redunda na culpabi-

lização da própria vítima, apesar de não ter qual-
quer sustentação técnica, é adotado, via de re-
gra, pelos profissionais de medicina do trabalho e
engenharia de segurança das empresas. Sua utili-
zação demonstra um grau de incompetência téc-
nica destes profissionais, cujo papel na análise das
falhas dos sistemas produtivos não resiste à críti-
ca e à ética. Como em sítio de pobre o chuvisco
é temporal, o trabalhador acidentado é culpabi-
lizado, quando não morre, acaba sendo estigma-
tizado no seu trabalho.

Ao se pensar o sistema de trabalho como
uma entidade complexa, de diversos componen-
tes, ainda que haja falha humana, esta deve ser
vista tecnicamente como uma falha do próprio
sistema, denunciando que o sistema de trabalho
exibe situações não dimensionadas ou mal geren-
ciadas do ponto de vista da prevenção dos riscos.
A agulha veste os outros e vive nua...

Rei morto, rei posto... Trabalhadores pres-
tigiados nas empresas, ao se acidentarem, quan-
do não morrem pagam um preço muito caro...

É relativamente comum ver-se alguns aci-
dentes de trabalho graves em que trabalhadores
experientes e qualificados, tais como superviso-
res e chefes de área, em função de alguma situa-
ção crítica, buscando corrigi-la, têm se acidenta-
do e até morrido. Apesar de ocuparem estes pos-
tos na empresa, quando o acidente acontece, a
empresa joga toda a culpa sobre eles, justificando
o acidente pela “irresponsabilidade” destes tra-
balhadores frente a estas situações... culpado por
ter cão, culpado por não ter cão. São trabalha-
dores que passam grande parte de sua vida a dei-
tar pérolas aos porcos...

Macaco velho não põe a mão em cumbu-
ca ... mas, ao contrário, os trabalhadores experi-
entes acreditam que o acidente ou a doença nunca
vai acontecer com eles...

O trabalhador que detém uma experiência
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no trabalho e que nele está há muitos anos, acre-
dita, muitas vezes, que as situações de risco, a
que está exposto, estão sob controle, já que nunca
teve problemas de saúde ou de acidente. Contu-
do, a máquina que, por exemplo, o trabalhador
conhece profundamente, “olha” todos os dias para
o trabalhador como se fosse pela 1ª vez, e não o
reconhece como alguém de sua intimidade. Por
isso ela é uma máquina. A experiência deve ser
relativizada quando se pensa na questão do risco
à segurança e à saúde. Experiência por experiên-
cia é melhor lembrar que gato escaldado tem
medo de água fria...

Água mole em pedra dura tanto bate até
que fura ... o trabalho em situações de risco que
não são corrigidas acaba invariavelmente em tra-
gédia...

A idéia corrente, não só entre os trabalha-
dores, de que se nunca aconteceu um acidente,
não vai acontecer, existe, também, muitas ve-
zes, entre gerentes e responsáveis pela organiza-
ção do trabalho e, até mesmo, entre os técnicos
da área de medicina do trabalho e engenharia de
segurança.

Esta verdadeira distorção da capacidade de
análise de pessoas responsáveis e dos profissio-
nais da área é um dos fatores importantes de ma-
nutenção dos riscos no trabalho.

A degradação de equipamentos, a utiliza-
ção de ritmos agressivos, a repetição de falhas do
sistema de trabalho, com acúmulo probabilístico
da ocorrência de eventos, as situações imprevis-
tas geradoras de falha humana por falta de trei-
namento, e diversas outras situações, são negli-
genciadas na análise e, conseqüentemente, no seu
controle, pelo pessoal técnico. E o acidente acon-
tece enquanto o diabo esfrega um olho...

Beleza não põe mesa ... existem proces-
sos produtivos aparentemente limpos e aparen-
temente incapazes de provocar dano à saúde, no
entanto...

O fato de se ter um ambiente de trabalho
esteticamente agradável, ou um processo de tra-

balho aparentemente limpo não significa que os
riscos à saúde estejam sob controle... por fora
bela viola, por dentro pão bolorento...

É neste caso que sobressaem os caracte-
res ergonômico e organizacional de dano à saúde.
As cargas de trabalho, decorrentes de movimen-
tos repetitivos, trabalho sob pressão de tempo,
isolado, com material sofisticado e caro, com res-
ponsabilidade elevada por motivos diversos, em
controle de situações potencialmente catastrófi-
cas, sob supervisão ostensiva e/ou circulante e
tantas outras, são capazes de levar o trabalhador
a adoecer de forma diversa e surpreendente.
Quem vê cara não vê coração...

Com a modernização tecnológica crescente
e a mudança de modelos organizacionais dos sis-
temas de trabalho, acelerados pela globalização
econômica, os padrões de adoecimento no traba-
lho também vêm mudando. Contudo, a emergên-
cia de novas e não menos graves enfermidades,
decorrentes de sobrecargas físicas, psíquicas e cog-
nitivas, indicam um grau de exploração e de ex-
propriação da saúde dos trabalhadores muito signi-
ficativo... pau que dá em Chico dá em Francisco.

Rapadura é doce mas não é mole... existem
situações em que os trabalhadores se transformam
em verdadeiros escudos humanos (MACHADO,
1991) para proteger a propriedade alheia...

Aos sistemas de trabalho em que o trabalha-
dor lida diretamente com somas vultosas de di-
nheiro, caso especialmente emblemático no tra-
balho bancário, agregam-se outras variáveis de dano
à saúde.

Dinheiro na mão é vendaval... a par dos pro-
blemas relacionados ao desgaste ergonômico, pro-
vocado por esses tipos de trabalho aparentemen-
te limpos, existe a tensão permanente do traba-
lhador bancário causada pelo manuseio direto ou
indireto com o dinheiro. Tanto a possibilidade de
cometer um erro no processo, quanto à iminen-
te ocorrência de um assalto são fatores fortemen-
te presentes no trabalho bancário, que fazem o
trabalhador ficar todo o tempo com... um olho
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na missa outro olho no padre.
O adoecimento nesses casos, mesmo na

ausência do fato objetivo de ocorrência de algum
problema, é um problema sutil e que ainda care-
ce de pesquisas mais aprofundadas para melhor
dimensioná-lo.

Pobre só come carne quando morde a lín-
gua...

Antes só do que mal acompanhado ... as
empresas que já não davam conta de seus riscos à
segurança e à saúde, com a globalização da econo-
mia e a nova ordem econômica mundial, tendem a
terceirizar seus riscos, o que não é propriamente
boa companhia nestas questões...

Grande número de empresas de grande por-
te, inclusive empresas estatais, vem aumentando
o repasse de atividades de risco a empresas terceiras.
Este comportamento, que pode ser chamado de “ge-
renciamento artificial de riscos”  (MACHADO, 1991)
tende a dificultar enormemente, inclusive do ponto
de vista legal, o controle e a eliminação dos riscos no
trabalho. Se vale o velho ditado dize-me com quem
andas e eu te direi quem és, as empresas que utili-
zam esta prática bem demonstram a sua postura
omissa frente aos riscos no trabalho.

Em casa de enforcado não se fala em
corda ... os trabalhadores costumam silenciar
sobre os acidentes de trabalho...

O pacto de silêncio, que muitas vezes se
estabelece entre os próprios trabalhadores no am-
biente de trabalho, frente aos acidentes ocorridos
e às doenças relacionadas ao trabalho, especial-
mente  em  categorias  com  menor  poder  de
mobilização e luta, acaba servindo como forte fa-
tor de manutenção das falhas do sistema que ge-
ram o problema. O medo, compreensível, de per-
der o emprego e de represálias, por parte da em-
presa, acaba por gerar esta situação de silencia-
mento sobre o acidente.

Se em boca fechada não entra mosca,
não é demais lembrar que quem cala consen-
te... Afinal, cesteiro que faz um cesto, faz um
cento...

Dai a César o que é de César ... quem
sofre as conseqüências dos efeitos não terá direi-
to de interferir nas causas?...

O trabalhador, no que se refere às medi-
das de controle e eliminação dos riscos no traba-
lho, é como o marido traído: é o último a saber.
E, no entanto, é ele que tem que dançar con-
forme a música, mesmo que a solução não aten-
da às suas necessidades.

O conhecimento que o trabalhador tem
do processo de trabalho, o seu saber operário,
raramente é levado em consideração, seja no ní-
vel intra-empresarial, quando se discute o geren-
ciamento dos riscos, seja no nível fiscal, quando
se intervém sobre a empresa, seja no nível legis-
lativo ou normativo quando se traçam as diretri-
zes de controle dos riscos a que ele está exposto.

A exclusão do trabalhador destes processos
é uma prática brasileira, equivocada do ponto de
vista técnico e político. Comum nos países sem
tradição democrática consolidada, a exclusão dos
trabalhadores dos processos decisórios, no tocante
a estas questões, desmascara relações sociais au-
toritárias que se reproduzem no mundo do tra-
balho. Continua, assim, o trabalhador brasileiro
sem a chance de mostrar com quantos paus se
faz uma canoa... O fato de haver uma participa-
ção de representantes dos trabalhadores no me-
canismo tripartite de revisão e elaboração de nor-
mas de segurança e saúde no trabalho, através da
Comissão Tripartite Paritária Permanente (BRA-
SIL, 2003) do Ministério do Trabalho e Emprego,
não é suficiente para dar voz ativa ao trabalhador
como sujeito ativo das mudanças necessárias. Po-
bre quando vê muita esmola desconfia... a ca-
pacidade de exercer um poder decisório é pe-
queno, em virtude das concessões que os traba-
lhadores têm que fazer nestas instâncias, o que
acaba por torná-los co-responsáveis... o uso do
cachimbo faz a boca torta. Além disso, é nula a
possibilidade de que se reproduza o mecanismo
tripartite de discussão, no cotidiano do trabalho...
do prato à boca perde-se a sopa.
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De noite à candeia, parece bonita a feia
... as normas regulamentadoras de segurança e
medicina do trabalho da CLT (BRASIL, 1943; BRA-
SIL, 1977; BRASIL, 1978a), embora sejam mar-
cos legais importantes para disciplinar o sistema
de trabalho, muitas vezes servem para legitimar
os riscos no trabalho...

A legislação específica que regulamenta a
organização dos ambientes de trabalho, no tocan-
te aos riscos à segurança e à saúde, impõe regras
que, ora obrigam à eliminação dos riscos, ora con-
tribuem para que eles não sejam eliminados.

Por exemplo, a recomendação de utiliza-
ção dos equipamentos de proteção individual, em
várias situações, desencoraja a busca de soluções
mais definitivas de eliminação das fontes de risco.
Da mesma forma, o estabelecimento de limites
de tolerância para alguns agentes físicos e quími-
cos, acaba por legitimá-los, especialmente quan-
do se sabe que o controle destes é efetuado pe-
las próprias empresas. É como amarrar cachor-
ro com lingüiça...

As constantes mudanças na normatização
da área, ao longo dos anos, demonstra claramen-
te a estratégia governamental de acender uma
vela a Deus e outra ao Diabo, atendendo, em
algumas ocasiões, ao interesse pontual dos traba-
lhadores, relacionados a temas específicos e, no
mais das vezes, ao interesse dos patrões, ao não
propiciar uma reestruturação mais profunda dos
sistemas técnicos de controle dos riscos, com a
participação dos trabalhadores.

Essas freqüentes mudanças nas normas re-
gulamentadoras lembram os franceses ...Plus ça
change, plus c’est la même chose... (Quanto
mais se muda, mais fica a mesma coisa). E lem-
bram, também, os italianos ...Fatta la legge, tro-
vato l’inganno... (Feita a lei, feita a trapaça).

Lagartixa é que sabe porque não gosta de
vara ... só quem usa o equipamento de proteção
individual é capaz de avaliar se é possível tolerá-lo...

O equipamento de proteção individual -
EPI, tem sido a verdadeira panacéia para a ques-

tão dos riscos à segurança e à saúde no trabalho.
O trabalhador que se acidenta ou adoece em

decorrência de alguma situação onde o EPI não
foi utilizado, além de ser culpabilizado, é tido como
irresponsável, negligente etc...

Raramente se leva em conta o grande nú-
mero de fatores que dificultam o seu uso e rela-
tivizam o seu não uso: a sua eficácia; a sua quali-
dade; o seu estado de conservação; a possibilida-
de da solução coletiva e não individual da prote-
ção; a responsabilidade do empregador em for-
necer, manter em condições e fiscalizar o seu uso;
o desconforto que provoca; a impossibilidade de
usá-lo em algumas situações; a história empresa-
rial do seu não uso pelo trabalhador acidentado e
pelo coletivo de trabalhadores; a falta de previ-
são de seu uso (tempo e movimentos de coloca-
ção) no trabalho prescrito pelo empregador; a
dificuldade em utilizá-lo para atender ao objetivo
da tarefa e do trabalho real; enfim, uma série de
problemas a que os técnicos responsáveis pela área
de segurança e medicina do trabalho nem sem-
pre dão a importância devida. A importância que
a legislação, o empregador e os técnicos dão ao
EPI causa desconfiança... peixe oferecido está
podre ou está moído...

Antes magro no mato que gordo no papo
do gato ... algumas atividades, por serem consi-
deradas de risco, não provocam qualquer reação
frente à morte ou à doença...

O chamado risco inerente ao trabalho é um
estigma cultural, de fundamento técnico duvidoso,
atribuído a algumas atividades humanas, que acaba
impondo ao trabalhador uma aceitação tácita da
possibilidade de morrer ou adoecer no seu ofício.

Muitas destas atividades “de alto risco”, princi-
palmente aquelas que não utilizam equipamentos
de alta complexidade, tendem a não evoluir na sua
base técnica de confiabilidade e segurança, como se
o risco fosse a elas ligado de forma indissolúvel.

Os trabalhadores, sujeitos às cargas psíqui-
cas nestas atividades, via de regra, desenvolvem
uma “ideologia ocupacional de defesa” (DESOURS,
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1992), espécie de mecanismo de negação do
medo, para preservar a sua saúde mental. São
atividades em que o diabo quando descansa,
amola as moscas com o rabo....

Quem tudo quer, tudo perde ... a parcimô-
nia de gastos das empresas na área de saúde do
trabalhador ocasiona grande vulnerabilidade a elas
próprias...

Empresas, cuja política de investimentos não
contempla as áreas de prevenção de riscos à se-
gurança e à saúde; resistem à modernização tec-
nológica e à revisão de seus comportamentos or-
ganizacionais e gerenciais; e insistem na manu-
tenção de atividades, insumos e equipamentos
inadequados, acabam por sofrer um nível de de-
gradação acentuada do sistema de trabalho, tor-
nando-se vulnerável à ocorrência de eventos aci-
dentários catastróficos ... quem semeia vento
colhe tempestade ...

De grão em grão a galinha enche o papo ...
morre um trabalhador de cada vez, mas se forem
somadas todas as mortes a cada dia, a cada ano...

O acidente de trabalho possui uma caracte-
rística que leva a ser minimizada a sua importân-
cia como um fato de relevância política e econô-
mica e que fosse capaz de gerar indignação: a sua
pouca visibilidade social. Tendo em vista que os
acidentes ocorrem, normalmente, dentro dos
muros das empresas, a que a sociedade organizada
e, mesmo, o Estado não têm fácil acesso, há uma
escassa repercussão na sociedade e uma baixíssi-
ma cobertura da mídia. Além disso, a individualiza-
ção de cada um dos eventos gera um sentimento
de que se trata de um caso isolado. A doença rela-
cionada ao trabalho, por seu turno, tem possibili-
dade ainda menor de causar impacto social. Por
mais que, no Brasil, ocorram milhares de mortes
no trabalho, ano após ano, a individualização do
dano, a invisibilidade e a dispersão dos eventos pelos
diversos setores econômicos e por sua distribuição
geográfica inviabiliza qualquer mobilização da soci-
edade que pudesse se contrapor a isto.

Do mesmo modo, a pressão, ainda que pouco
explícita, exercida pelos setores produtivos, no sen-
tido de calar a opinião pública frente a esta situa-

ção, é equivocadamente justificada pela medida de
sua participação econômica e política como fonte
geradora de emprego e riqueza, sem levar em conta
sua participação como fonte geradora de morte e
relevante impacto sobre a saúde pública e a previ-
dência social. Portanto, o interesse em desnudar
essas situações críticas, por parte de governos e
mídia, não será tida como uma atitude “racional”
... palavras loucas, ouvidos moucos...

E, ainda, especialmente nos pequenos mu-
nicípios, interesses clientelísticos e eleitorais são
fatores determinantes para a perpetuação desses
problemas. Passarinho que acompanha morce-
go dorme de cabeça p’ra baixo.

Ausência de notícias, boas notícias... se a
magnitude do problema dos acidentes e das do-
enças do trabalho não é mostrada à sociedade,
parece que tudo vai bem...

A incapacidade do Estado brasileiro, especi-
almente dos setores mais diretamente ligados à
saúde pública, de enxergar o risco no trabalho
como um problema coletivo é a principal razão
de transformar o trabalho em ameaça potencial à
vida para a quase totalidade da população brasi-
leira. Como não há bem que sempre dure nem
mal que nunca se acabe, a inclusão da área de
saúde do trabalhador, pela Constituição Federal
de 1988, no rol de atribuições do Sistema Único
de Saúde - SUS, pode ser um fator mais incisivo
de contraposição a esta situação. A possibilidade
de se colocar a capacidade instalada de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, em todos os
municípios brasileiros, à disposição do diagnóstico
e de intervenção sobre os sistemas de trabalho é
um sinal inequívoco de que o legislador constitu-
inte sabia que o pior cego é aquele que não quer
ver. Ocorre que o tempo para o reconhecimento
de que a saúde no trabalho é um problema de
saúde pública ainda não chegou, seja pela exis-
tência de divergências profundas com esta visão,
dentro do aparelho de Estado, especialmente do
Ministério do Trabalho e Emprego, seja, inclusi-
ve, pela falta de amadurecimento da justiça bra-
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sileira em relação à questão. Justiça tardia é au-
sência de justiça.

CONCLUSÃO

Existem belos provérbios (MAGALHÃES Jr.,
[197-?]) - o coração tem razões que a própria
razão desconhece, alguns instigantes - no mun-
do dos espertos, quem menos corre voa, alguns
consoladores - o que os olhos não vêem o cora-
ção não sente, outros sábios - amigo de todos,
amigo de ninguém, alguns de advertência - casa
arrombada, tranca na porta, alguns de solidari-
edade - a união faz a força, outros de esperan-
ça ... é a última que morre.

O provérbio se aplica a qualquer coisa, ou
quase, no mundo do trabalho, que, por sua vez,
ocupa grande parte da vida das pessoas. E por
isso se aplica: por ser uma invenção das pessoas
para traduzir situações da vida.

Até aí morreu o Neves, mas como sabemos
que há algo de podre no reino da Dinamarca, e
até que o trabalhador tenha direito a uma vida
digna no trabalho, muita água passará embaixo
da ponte, vamos cumprindo com nosso papel de
nos indignarmos com esta situação, já que enquanto
o pau vai e vem, folgam as costas.
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