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Resumo
Esta pesquisa teve como objetivo ampliar o conhecimento de quais fatores de risco,
setores, atividades e paradigmas prevalecem em campanhas preventivas de Segurança e
Saúde no Trabalho produzidas no Brasil, e quais lacunas estão sendo deixadas tendo em
vista os agravos mais frequentes, sua gravidade e mudanças contemporâneas no mundo
do trabalho. Para tanto foram selecionados setenta vídeos de campanhas preventivas em
SST disponibilizados numa plataforma de acesso público online, produzidos entre 2006
de julho de 2018. Esses vídeos, produzidos por entidades estatais, dos trabalhadores e
patronais, constituíram um corpus do qual foi realizada uma análise de conteúdo.
Construímos dois tipos-ideais de paradigmas de SST a partir da constituição histórica
do campo de SST, na qual se pode apreender uma abordagem individualizante e
comportamental, e uma abordagem ambiental e social. Denominamos respectivamente
esses tipos-ideais de paradigma dominante e de abordagem sistêmica, para fins de
análise do corpus de vídeos. Alguns dos resultados observados da análise de conteúdo
desse corpus foram que a abordagem sistêmica de prevenção em SST é mais presente
em vídeos produzidos por sindicatos de trabalhadores e/ou quando se refere ao setor de
serviços, a fatores de risco psicossociais e a doenças. Já o paradigma dominante aparece
com pouca frequência nos vídeos de entidades dos trabalhadores, ampliando sua
presenças nos vídeos de entidades estatais e tendo forte presença nos vídeos de
entidades patronais. Ele prevaleceu também, no corpus analisado, quando a mensagem
tratava de prevenção de acidentes (e não de doenças ocupacionais). Foi observada
também a baixa presença de ocupações de transporte rodoviário em vídeos de
campanhas preventivas de SST, discrepante com a alta taxa de mortalidade, de números
absolutos de morte e de aposentadorias por invalidez dessas ocupações.
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Abstract
This research aimed to broaden the knowledge of which risk factors, sectors, activities
and paradigms prevail in preventive occupational safety and health campaigns produced
in Brazil, and which gaps are being left in view of the most frequent diseases, their
severity and contemporary changes in work. Seventy preventive OSH campaign videos
made available on an online public access platform, produced between 2006 and july
2018, were selected. These videos, produced by state, workers and employers entities,
constituted a corpus from which a content analysis was carried out. We built two ideal
types of OSH paradigms from the historical constitution of the OSH field, in which an
individualizing and behavioral approach and an environmental and social approach can
be grasped. We call these ideal types of dominant paradigm and systemic approach,
respectively, for the purpose of analyzing the video corpus. Some of the observed
results of the content analysis of this corpus were that the systemic approach to OSH
prevention is more present in videos produced by labor unions and/or when it comes to
the service sector, psychosocial risk factors and diseases. The dominant paradigm,
however, appears infrequently in worker entity videos, expanding its presence in state
entity videos and having a strong presence in employer videos. It also prevailed, in the
corpus analyzed, when the message was about accident prevention (and not
occupational diseases). There was also a low presence of road transport occupations in
OSH preventive campaign videos, in contrast to the high mortality rate, absolute death
numbers and disability pensions of these occupations.
Keywords: communication; prevention; occupational safety and health
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Introdução
Quais fatores de riscos, agravos, setores e paradigmas de prevenção que
prevalecem em campanhas preventivas de Segurança e Saúde no Trabalho produzidas
no Brasil? E quais lacunas estão sendo deixadas tendo em vista os agravos mais
frequentes, sua gravidade e mudanças contemporâneas nas relações e processos de
trabalho? Foi com o objetivo de contribuir para responder a essas questões que
planejamos a presente pesquisa.
Especificando um pouco mais o nosso objetivo, buscamos apreender quais
conteúdos de mensagens preventivas estão sendo produzidos na sociedade, através de
órgãos estatais, entidades empresariais e dos trabalhadores; que cultura e paradigma de
prevenção em SST elas expressam e reproduzem; a que atores elas são dirigidas; que
atores elas responsabilizam pela prevenção; quais fatores de risco estão sendo mais
abordados e quais fatores de risco relevantes estão sem a devida atenção.
No Brasil, as taxas de mortalidade mais altas, segundo dados de 2014 da
Previdência e do Ministério do Trabalho, são encontradas na extração mineral,
construção civil e setor primário. Contudo, é no setor terciário que são encontrados o
maior número absoluto de afastamentos do trabalho por acidentes e doenças
ocupacionais (DIEESE, 2016). Fato que é condizente com a chamada terciarização da
economia, na qual o setor de serviços cresce em número de empregados, com redução
relativa dos setores primários e secundário. Segundo o Pnad do IBGE realizado em
2016, 67,7% da população ocupada trabalhava no setor terciário, 14,2% na indústria,
10,4% no setor primário e 7,7% na construção civil. Levando em conta que no Brasil e
no mundo o desenvolvimento da legislação de SST – e desse próprio campo de
conhecimento enquanto tal – esteve fortemente relacionado à industrialização e aos
conflitos industriais (Moura, 1984), podemos nos perguntar até que ponto as concepções
e interpretações de riscos, de fatores e de responsáveis pela prevenção que aparecem
atualmente em campanhas preventivas estão em compasso com o atual perfil de
atividades econômicas e de agravos à saúde, assim como as suas limitações diante dos
conhecimentos desenvolvidos e ampliados no campo de prevenção em SST.
Central ao interesse sociológico que conduz essa pesquisa é apreender, através de
uma amostra, como diferentes culturas ou abordagens preventivas em SST estão
aparecendo através de mensagens de campanhas preventivas, e se há diferenças de
abordagens vindas de diferentes atores sociais. Utilizamos o conceito de cultura no
1

sentido da produção e troca de significados que permitem a interpretação comum de
fenômenos sociais por diferentes pessoas. Nesse sentido existem diferentes culturas de
prevenção, pois existem diferentes concepções e interpretações de riscos, de
responsáveis pela prevenção e de valores e prioridades que as determinam (MenéndezNavarro, 2019).
A fim de alcançarmos ou, na medida do possível, nos aproximarmos dos
objetivos propostos, nos propusemos a utilizar como método principal a análise de
conteúdo de um corpus de vídeos de campanhas preventivas de SST (Aarts; Bauer,
2008). A construção desse corpus foi realizada através de uma seleção de vídeos de
campanhas preventivas disponibilizados publicamente na web, e produzidos no período
dos doze anos anteriores à seleção, isto é, de 2006 a julho de 2018. De modo a englobar
os atores com interesse direto em SST, o corpus foi então construído com vídeos de
campanhas produzidas por entidades estatais, entidades empresariais e entidades dos
trabalhadores. Para a análise de conteúdo de vídeos, a principal referência metodológica
que usamos foi Rose (2008).
Se falamos em culturas e paradigmas de prevenção é porque temos, mesmo que
em linhas gerais, aspectos e características que conformam e identificam diferentes
culturas e paradigmas. Esse delineamento de culturas e paradigmas, mesmo sem
fronteiras rígidas entre eles, nos serviu de referencial analítico. Menéndez-Navarro
(2019) enxerga dois modelos gerais de concepção dos riscos laborais, aos quais ele
chama de modelo empresarial e modelo operário, e que em grande parte estariam sendo
absorvidos pela “cultura especialista” tornada hegemônica.
Podemos resumir

algumas características da

abordagem nessa cultura

hegemônica: i) nela os erros e falhas costumam ser explicados por fatores individuais
como “negligência”, “descuido”, “falta de atenção”, “inexperiência” etc.; ii)
normalmente esses fatores são atribuídos aos trabalhadores diretamente ligados à
operação em que ocorre o acidente ou agravo; iii) ela tende a focar no comportamento
do trabalhador e na obediência às normas, dirigindo-se, portanto, ao trabalhador. Por sua
vez, uma abordagem que procuraria superar as limitações da cultura hegemônica levaria
em conta, por exemplo, fatores organizacionais e sociais, a diversidade de atores
responsáveis e distantes da operação onde ocorre o agravo ou acidente, e a
multicausalidade do mesmo.
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Temos claro que nessa caracterização nos aproximamos da construção de tiposideais, no sentido weberiano, de modo a realizar uma análise comparativa com o que
apreenderemos das abordagens dos vídeos de campanhas preventivas.
É importante frisar que esta pesquisa não tem por objetivo e nem pode concluir
que determinada entidade ou ator tem ou não demonstrado esforço, interesse e práticas
na prevenção de acidentes e doenças do trabalho, uma vez que campanhas de
prevenção, em si, não são índices necessários nem suficientes desse tipo de
demonstração, ainda mais quando nos restringimos às campanhas realizadas através de
uma forma específica de comunicação, divulgadas universalmente.
No capítulo I apresentamos sinteticamente como duas diferentes linhas de
abordagem em SST se constituíram ao longo da história, e como podemos
conceitualmente falar em diferentes culturas ou paradigmas de prevenção a partir dessas
diferenças. Procuramos também definir os dois tipos-ideais de paradigmas que nos
servirão como referencial de análise. No capítulo II buscamos traçar um perfil de
acidentes e doenças do trabalho no Brasil, a partir de dados oficiais, levando em conta
setores de atividade, tipos de agravo, taxas e números absolutos. O capítulo III apresenta
os procedimentos utilizados na construção do corpus de vídeos de campanhas
preventivas assim como o procedimento para análise do conteúdo desses vídeos. O
quarto capítulo traz a análise de conteúdo dos vídeos, incluindo uma análise qualitativa
e da frequência global das categorias no corpus. Por fim trazemos a discussão dos
resultados em face aos objetivos propostos e aos desafios que se colocam à segurança e
saúde dos trabalhadores diante das transformações nas relações de trabalho e na
organização dos processos produtivos. Trazemos também ao final algumas proposições
de ocupações e setores a serem abordados em materiais de campanhas preventivas, a
partir dos resultados e dentro de uma visão sistêmica da SST.
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CAPÍTULO I
Linhas constituintes de diferentes abordagens
em SST

Historicizando as abordagens de SST

Na história da Saúde e Segurança no Trabalho podemos distinguir duas linhas
gerais de abordagem, que, embora evoluindo nas suas formas e conceitos, tem se
perpetuado ao longo do tempo. Uma focada no indivíduo, comportamental, outra focada
no ambiente ou nas condições, as quais podem ser econômicas, de produção, sociais etc.
Enquanto a saúde no trabalho ganha dimensão no século XIX, a segurança ganha
importância somente no século XX, num período de rápido crescimento do taylorismo e
da mecanização dos processos de produção (Gulijk; Swuste; Zwaard, 2010). No seu
estudo histórico sobre as teorias de SST nos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda,
Gulijk, Swuste e Zwaard (2010) apontaram que duas abordagens relativas a acidentes se
desenvolveram nas primeiras décadas do século XX: uma abordagem ambiental, focada
nos condicionantes do ambiente físico e das condições de trabalho e produção; a outra
abordagem, conhecida principalmente como propensão ao acidente (accident proness),
explicava o acidente por uma suscetibilidade individual de determinados trabalhadores a
se acidentarem, baseada em estudos psicológicos1.
Essa concepção que individualizava ao trabalhador a causa e responsabilidade
pelo acidente prevaleceu também no Brasil. Como mostra Faleiros (1992) em relação à
década de 1950, os patrões adotavam “a prática do controle profissional da aptidão e
1

Burnham (2009), na sua discussão histórica da teoria da propensão ao acidente, aponta que ela levava à
culpabilização dos trabalhadores, deixando de lados fatores de risco ambientais.
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inaptidão dos trabalhadores em vez da prática do controle das condições de trabalho”
(p.142). A teoria da propensão ao acidente esteve bastante presente no Brasil pelo
menos até a década de 1970. Em análise documental do período, Faleiros (1992) aponta
que: “para realizar essa tarefa de adaptação [dos trabalhadores a suas funções], as
empresas exigem sobretudo o exame de seleção, para ‘detectar o fator humano
predisposto ao acidente’” (p.231). O personagem “Zé Desastre”, criado pela GM do
Brasil no final da década de 1940, um “sujeito relapso e debochado”, é ilustrativo de
como essa concepção se expressou na produção de mensagens pelas empresas (Negro,
2004, p.214). Como salientam Gulijk, Swuste e Zwaard (2010), a teoria psicológica da
propensão ao acidente foi a base científica para a ideia de ato inseguro, e embora o
conceito de propensão ao acidente esteja superado, concepções comuns a ele, como o
foco no comportamento dos trabalhadores e a monocausalidade, continuam a influenciar
programas e abordagens de segurança no trabalho e persistem através do uso do
conceito de ato inseguro. O treinamento e principalmente a ênfase em obediência a
normas e procedimentos aparecem então como meio de determinar e controlar atos e
comportamentos dos trabalhadores, prevenindo assim acidentes.
A suscetibilidade e responsabilização individuais foram também, historicamente,
uma forma de explicar e lidar com doenças ocupacionais. Palmer (2015), por exemplo,
mostra no seu estudo no Reino Unido como o estresse laboral e seu gerenciamento era
visto como questão de fraqueza e responsabilidade individual. Davies (2016), por sua
vez, mostra como programas de terapias laborais tendem a depositar em características
individuais a responsabilidade por problemas de saúde mental relacionados ao trabalho.
Distintamente dessa abordagem individualizante, também surgiu uma abordagem
com foco nos condicionantes ambientais ou sociais. Como Nichols (1999, p.88) ressalta,
a abordagem sociológica dos acidentes de trabalho se desvia do foco no indivíduo,
partindo do entendimento de que as pessoas fazem escolhas em circunstâncias que não
são de sua escolha, o que leva à necessidade de investigar essas circunstâncias, em
particular as relações políticas e sociais em que estão imersas e as estruturas e dinâmicas
econômicas e sociais. Seguindo o pensamento de Virchow de que a medicina é uma
ciência social e de que a doença seria resultado da natureza opressiva das relações de
poder existentes, Navarro (1980) aponta que o “social” não deve ser meramente
acrescentado como mais uma variável do “ambiente” que age sobre o indivíduo, mas
sim entender “como as relações sociais de poder determinam tanto o ambiente físico e
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social quanto as experiências do indivíduo nesse ambiente, incluindo a doença”.2
(p.542). No entanto, se não há uma experiência coletiva de adoecimento, se torna difícil
a percepção da origem ambiental das doenças, fazendo com que a construção social do
risco se baseie na suscetibilidade individual (Menéndez-Navarro, 2011).
A individualização se direciona a mudanças comportamentais dos indivíduos,
enquanto que o foco em fatores ambientais ou sociais3, como as decisões gerenciais que
colocam os trabalhadores e por vezes também comunidades em risco, pode levar a ações
coletivas para mudar as fontes estruturais desse risco (Zoller, 2009). Ora, essas fontes
estruturais do risco se vinculam a relações econômicas e sociais, o que implica, em
geral, atores com interesse em mantê-las. Por isso, as abordagens explicativas e
preventivas em SST não estão isentas de funções ideológicas, como veremos mais
adiante (Hall, 1996; Navarro, 1980).
Fortalecendo uma perspectiva ambiental, social ou sistêmica de prevenção em
SST, já é amplamente reconhecido que uma série de fatores de risco psicossociais do
trabalho, relacionados a decisões políticas e gerenciais, ampliam a morbidade e
mortalidade, como por exemplo: não ter acesso a sistema de saúde; baixa justiça
organizacional; altas demandas de trabalho; insegurança de emprego (gerado entre
outras coisas por políticas de enxugamento e demissões); exposição a trabalho em
turno; desemprego; baixo controle do trabalho; baixo apoio social no trabalho; longa
jornada de trabalho/horas extras (Pfeffer, 2018). Por sua vez, formas de pagamento,
como o pagamento por peça ou produção, tendem a se correlacionar com maior número
de acidentes e doenças (Navarro, 1983; Johansson; Rask; Stenberg, 2010). Assim, uma
série de fatores de organização do trabalho, resultado de decisões gerenciais e políticas
dentro e fora das empresas, sobre as quais o indivíduo trabalhador tem pouca ou
nenhuma influência, compõem os determinantes de sua segurança e saúde no trabalho
(Dwyer; Raftery, 1991).
Grunberg (1983), em pesquisa comparativa de fábricas da Chrysler no Reino
Unido e na França, mostrou que há uma antinomia entre a segurança dos trabalhadores e
a intensidade do trabalho (o esforço feito pelos trabalhadores na atividade), e que: “a
melhor proteção à saúde e segurança dos trabalhadores deriva de uma organização forte
2

Tradução minha. No original: “how the social power relations determine both the social and physical
environment and the individual’s experiences within that environment, including disease”.
3
Para que a ideia de ambiente não fique restrita ao ambiente físico e englobe também a forma que o
trabalho é organizado e outros fatores de risco de ordem econômica, política ou social, preferimos usar a
expressão fatores sociais, de modo a caracterizar essa outra linha de abordagem explicativa e
prevencionista concorrente da abordagem individualizante e comportamental.
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e efetiva [dos trabalhadores] no chão de fábrica”4 (p.621). O autor mostra que “muito do
que acontece no local de trabalho é, em grande parte, determinado por fatores sociais,
em particular pelas relações de poder entre capital e trabalho”5 (Grunberg, 1986, p.520).
Papel determinante da relação nos locais de trabalho entre as duas classes sociais
(patrões/gestores e empregados) que, como ele lembra, muitas vezes é ignorada quando
se investiga variações da produtividade e a saúde e segurança dos trabalhadores.
Vemos assim que, deixando de lado o foco no indivíduo, olha-se para o ambiente,
para a organização do trabalho, para fatores sociais que os conformam. Isso inclui olhar
para a correlação de forças entre as classes ou atores sociais nos locais de trabalho
(Nichols, 1999). Grunberg (1986) aponta ainda, fazendo uso de sociologia comparativa,
que as políticas de governo possuem impacto nessa correlação de forças nos locais de
trabalho. Por exemplo, políticas de pleno emprego e de ampliação da proteção ou
seguridade social, assim como políticas fiscais expansionistas (anticíclicas) tendem a
ampliar a força dos trabalhadores nos locais de trabalho6, reduzindo acidentes e agravos
pela redução da intensidade do trabalho. No entanto, ele também aponta que as margens
políticas de um governo são circunscritas pelas condições econômicas estruturais e
cíclicas.
Nichols (1975) concluiu no seu estudo que os atalhos, violações de normas e o
aumento da exposição a risco, relacionados a muitos acidentes na indústria, eram uma
consequência da pressão dos supervisores ou de colegas para manter um nível de
produção. A intensificação do trabalho é a mediação ou uma das mediações entre o
aumento da produtividade (num mesmo nível tecnológico) e os acidentes e agravos ao
trabalhador (Grunberg, 1983). Interessante notar que a própria Ford do Brasil atribuiu a
diminuição do ritmo de trabalho como um dos três fatores que contribuíram para a
4

Tradução minha. No original: “the best protection of the safety and health of workers comes from a
strong and effective workers’ organization on the shop floor”.
5
Tradução minha. No original: “much of what happens in the workplace is, in large part, determined by
social factors, in particular the power relations between capital and labour”.
6
Essas políticas tenderiam a reduzir a dependência dos trabalhadores a um empregador, ajudando assim a
fortalecer os trabalhadores nos locais de trabalho, melhorando por sua vez as condições de trabalho.
Políticas de desmonte da proteção social e políticas fiscais recessivas (mantendo alto o desemprego)
teriam o efeito oposto (Grunberg, 1986). No entanto, é preciso investigar se essa tendência de correlação
entre algumas dessas políticas econômicas e sociais e a força dos trabalhadores nos locais de trabalho
permanece efetiva. Na última década, nos Estados Unidos e no Reino Unido não houve aumento dos
níveis salariais numa situação tecnicamente de pleno emprego, como se esperaria. Fenômeno inédito que
talvez se explique pelo nível maior de subemprego, ou seja, por uma nova forma e dimensão que ganha o
chamado “exército industrial de reserva” nos dias de hoje. Ver The 'supply-and-demand model of labor
markets is fundamentally broken,' and that's why you're not getting a pay raise anytime soon, disponível
em <https://www.businessinsider.com/supply-and-demand-model-of-labour-markets-is-fundamentallybroken-2018-6?r=UK>, acessado em Agosto de 2019.
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redução dos acidentes de trabalho no ano de 1953 (Negro, 2004, p.214). Ou ainda, como
relatou um operário da Fiat de Betim em 1977: “A segurança industrial olha muito o
equipamento auxiliar do operário – luvas, óculos, botinas (...) o mais grave não é visto:
o ritmo de trabalho, o que é muito forçado. Dá muito acidente (...) O único objetivo dos
chefes é a produção” (José apud Negro, 2004, p.310).
Da perspectiva dos proprietários ou dos gestores dos meios de produção, o
aumento de output por hora de trabalho, isto é, o aumento da produtividade, pode ser
conquistado por meio da intensificação do trabalho, que por sua vez necessita para tanto
que os trabalhadores tenham baixa força coletiva nos locais de trabalho. Da perspectiva
dos trabalhadores, o aumento do output pela intensificação do trabalho aumenta os
riscos de fadiga, estresse, acidentes e agravos à saúde e, portanto, não seria um meio
aceitável para aumento da produtividade. Por isso, a força dos trabalhadores, como
coletividade ou classe nos locais de trabalho, de modo a alterar ou determinar em
alguma medida elementos do ambiente e da organização de trabalho – como o ritmo e a
carga – acaba sendo um importante determinante da saúde e segurança no trabalho,
como enfatiza Grunberg (1983; 1986). Wallace (1987), estudando estatisticamente a
SST na mineração de carvão nos Estados Unidos, concluiu que a militância7 dos
trabalhadores reduzia a taxa de agravos à saúde através do seu impacto na redução da
produtividade (via redução da intensidade do trabalho). Concluiu também Wallace
(1987) que a teoria de mobilização de recursos, ligada às teorias sociológicas de
movimentos sociais e ações coletivas, ajuda bastante a explicar a melhora da segurança
na mineração de carvão nos Estados Unidos nas quatro décadas estudadas. Essa
mobilização por parte dos trabalhadores contribuiu para a criação de legislação de SST
e para o fortalecimento da fiscalização pública e, por outro lado, a legislação em SST
tem sido um recurso mobilizado pelos trabalhadores em favor da saúde e segurança no
trabalho, legitimando lutas mais contundentes. Os recursos mobilizados por patrões e
trabalhadores são fundamentais para entender o jogo de forças que estrutura a segurança
nos ambientes de trabalho (Wallace, 1987).
A força da mobilização coletiva dos trabalhadores, através ou por fora dos
sindicatos, tem sido historicamente fator importante para melhorar o ambiente e as
condições de trabalho (Dedobbeleer et al., 1990; Fuller; Suruda, 2000; Grunberg, 1986;
Navarro, 1983; Zoller, 2009). Navarro (1983) procura mostrar que na Suécia a evolução
7

Por militância ele denominou as mobilizações não institucionalizadas, dos trabalhadores de base,
diferenciando das ações do sindicato.
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histórica das classes e do conflito entre elas é que explicaria comparativamente as
políticas de SST naquele país, consideradas uma referência positiva mundialmente.
Especificamente, a força que atingiu a classe trabalhadora sueca e a estratégia de
centralização da negociação coletiva e de solidariedade salarial, que unificou a classe
trabalhadora naquele país, seriam fatores determinantes da diferença entre as políticas
de SST na Suécia8 e, por exemplo, nos Estados Unidos.
No processo de luta de classes, os trabalhadores desenvolvem e colocam sua
própria visão da realidade na ciência instituída (Navarro, 1980). E como dissemos
anteriormente, as abordagens explicativas e preventivas em SST não estão isentas de
funções ideológicas. Alexander (1988) define ideologia como um conjunto de
pressupostos incorporados num conhecimento sobre o mundo. Pressupostos esses que
constituiriam esse conhecimento apesar de não serem imediatamente evidentes. A
ideologia assim, segundo ele, seria algo distinto do conhecimento, e diria respeito à
ocultação de certas relações de classe e poder. Betoni (2015) desenha uma definição
semelhante quando afirma que “as ideologias hegemônicas são articuladas
estrategicamente para ocultar, não a realidade em si, mas sim a permanência insistente
dos antagonismos de classe” (p. 66). A ideologia dominante, para além de um conjunto
de ideias, crenças e valores de um grupo, ou para além de um conjunto de pressupostos
incorporados num conhecimento sobre o mundo – atributos comuns às ideologias –,
teria portanto a função de ocultar os antagonismos de classe, as relações de poder.
Alexander (1988) vê, por exemplo, a construção da etiologia da doença a partir do
risco individual, como uma construção ideológica. Davies (2016) mostra como os
programas de terapias laborais por ele estudados operam ideologicamente, ao
individualizarem a desafecção do trabalhador ou reduzindo-a a questões de microarranjos do local de trabalho, desviando assim da crítica às estruturas socioeconômicas
que determinam a organização do trabalho. Allender, Colquhoun e Kelly (2006),
estudando o programa de saúde laboral numa empresa transnacional de tecnologia da
informação, apontam que o discurso desse programa levava ao alinhamento dos
objetivos pessoais dos trabalhadores aos objetivos da empresa – o que nos remete ao
papel da ideologia dominante de ocultar os antagonismos de classe. Esse alinhamento se
dava através do discurso que encorajava os empregados a se autorresponsabilizarem por
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Como também aponta Navarro (1983), a coerção para o cumprimento das normas de SST se dava na
Suécia principalmente dentro da própria empresa. Apenas quando não havia essa força interna na empresa
por parte dos trabalhadores ou de seus representantes é que um fiscal era chamado.
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sua saúde e a mudarem seu comportamento para serem saudáveis. Por isso, numa
análise de discurso ou de conteúdo de mensagens, cabe também investigar como os
atores sociais concorrem para moldar a realidade social de acordo com seus interesses
(Clair; Mumby, 1997; Nelkin, 1985), possibilitando ou restringindo certas formas de
conhecimento (Allender; Colquhoun; Kelly, 2006) e permitindo certas formas de ver a
realidade enquanto se exclui outras (Cheek, 2000).
As explicações, teorias causais e abordagens em SST carregam assim
pressupostos que se enquadram na definição que vimos de ideologia, e que, portanto,
não estariam isentas de interesses de classe ou de atores sociais. No entanto, para
Navarro (1980), a ciência pode alcançar uma autonomia relativa da ideologia
dominante. Uma vez estabelecido cada campo científico, ele ganharia essa autonomia
relativa através da lógica interna à sua disciplina.
A busca de afirmar um discurso como científico traz consigo a tentativa de
“menorizar” outras formas de saber, numa dinâmica de poder (Foucault, 1984). Navarro
(1980) lembra como grupos norte-americanos de pesquisa em medicina no trabalho
afirmavam não haver relação entre a pneumoconiose e a mineração de carvão,
produzindo documentação científica nesse sentido, ao mesmo tempo em que o
conhecimento de gerações de trabalhadores da mineração, materializados em canções e
escritos populares, era descartado como ideológico e folclórico. Uma vez que o saber na
nossa sociedade tende a ganhar legitimidade apenas quando vem de especialistas
(cientistas, profissionais), ganha forma a chamada tecnocracia, a qual para alguns
autores, como veremos adiante, constituem uma classe social. Filha da legitimidade
científica, a tecnocracia opera uma razão política ou social, sob a apresentação de uma
razão puramente técnica (Bourdieu, 1983). O papel dos discursos especialistas em SST
já foi abordado por diferentes estudos, como Nelkin (1985) e Walters (1985), os quais
sugerem que eles funcionam sobretudo obscurecendo e desviando dos riscos ambientais.
Mas dentro do campo especialista de SST é preciso salientar uma espécie de
separação que há entre a evolução do que podemos chamar de campo científico ou
acadêmico de SST e a evolução do campo dos profissionais de SST. Como apontam
Gulijk, Swuste e Zwaard (2010), esse dois campos parecem fazer parte de dois mundos
separados, com os conhecimentos e a evolução do campo de pesquisa e ciência em SST
não necessariamente penetrando – ou não como se poderia esperar – no campo de
atuação dos profissionais de SST. Filgueiras (2017b) nesse mesmo sentido ressalta esse
fosso: a abordagem hegemônica em SST, a abordagem individualizante, estaria em
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desacordo com a produção técnica e acadêmica desenvolvida nas últimas décadas e até
mesmo em desacordo com normas de SST.

Cultura ou paradigma de prevenção?

Tarefa imprescindível no âmbito deste trabalho é tentar definir o que entendemos
por cultura de prevenção.
A variedade conceitual da palavra cultura não é novidade nas ciências sociais.
Mas quando se fala de cultura de prevenção ou de cultura de segurança, no campo da
SST, nos aproximamos da concepção de cultura que mais frequentemente aparece na
antropologia.
Podemos encontrar em Geertz (1989) uma definição de cultura que engloba o
significado da palavra no seu uso mais usual em SST. Nessa definição a cultura é
entendida como:
um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um
sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os
homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em
relação à vida (p.66).

Menéndez-Navarro (2019) utiliza uma definição bastante próxima:
Se entendermos por cultura a produção e a troca de significados, ou seja, aquilo que permite
a diferentes pessoas interpretarem o mundo essencialmente da mesma maneira, é óbvio que
não podemos falar de uma “cultura de prevenção”, de uma única forma de conceber e
prevenir os riscos ocupacionais, mas sim da coexistência de uma multiplicidade de modelos
que com frequência convivem em conflito (p.11).

Como vemos, o autor trata cultura de prevenção e modelo de prevenção
praticamente como sinônimos. Voltaremos a isso mais adiante. Por ora, cabe abordar
outra expressão muito próxima, senão sinônimo de cultura de prevenção, que também
aparece no campo da SST. Trata-se de cultura de segurança.
Daniellou, Simard e Boissières em Fatores Humanos e Organizacionais da
Segurança Industrial – Um Estado da Arte, definem “cultura de segurança como sendo
o conjunto de práticas desenvolvidas e repetidas pelos principais atores envolvidos, para
diminuir os riscos de seus trabalhos” (p.93). Mais do que no campo simbólico e da troca
de significados, a cultura de segurança é aqui definida pela prática. Uma definição
materialista do conceito – não idealista, por assim dizer. Os pressupostos dessa
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definição são de que as práticas de trabalhadores e gestores de uma empresa é que
constituem sua cultura de segurança, e que, portanto, são os atores coletivos que
constroem sua cultura. Pode-se dizer que Amalberti (2016) tem o mesmo entendimento:
“a cultura de segurança é antes uma consequência da economia da prática profissional e
de seu modelo de segurança do que uma causa desse último” (p.136).
Num desenvolvimento posterior do conceito, Besnard et al. (2017) definem
cultura de segurança como “um conjunto de maneiras de fazer e de pensar
compartilhadas pelos atores de uma organização para dominar os riscos mais
importantes de sua profissão”9 (p.59). Abordam mais finamente as influências
recíprocas entre as práticas (formas de fazer) e os modos de pensar numa cultura de
segurança, além de destacarem que a cultura de segurança não existe de forma
independente da cultura organizacional. Em outras palavras, ao nosso propósito, a
cultura de segurança é determinada pela cultura mais ampla em que ela está inserida.
Podemos dizer que Daniellou, Simard e Boissières (2010) e Besnard etal (2017)
enxergam quatro tipos-ideais – no sentido weberiano – de culturas de segurança. A
cultura fatalista, caracterizada pela baixa implicação dos empregados assim como da
hierarquia; a cultura de ofício, com alta implicação dos empregados, mas baixa
implicação da hierarquia; a cultura gerencial, com baixa implicação dos empregados e
alta implicação da hierarquia; e a cultura integrada, com alta implicação dos
empregados assim como da hierarquia, a qual seria a princípio o tipo ou modelo a ser
alcançado, pois teria melhores resultados para a segurança.
A cultura gerencial, com ênfase na técnica e na formalização, é a que esteve
relacionada ao surgimento da engenharia de segurança. Nela a responsabilidade do nível
de segurança estaria com os gestores, e se basearia em especialistas em SST e no
processo produtivo, num fluxo de ordens do topo para a base. Tal cultura gerencial, na
forma que Daniellou, Simard e Boissières (2010) e Besnard et al. (2017) a caracterizam,
parece convergir em aspectos fundamentais com a cultura especialista ou tecnocrática
que teria se tornado hegemônica segundo Menéndez-Navarro (2019):
As diversas concepções em torno dos riscos – basicamente o modelo operário e o modelo
empresarial –, nutridas pelos interesses e pelos valores dos principais atores sociais, têm
sido, em boa medida, absorvidas pela pretensão hegemônica da cultura especialista e
tecnocrática de ser a única capaz de proporcionar uma leitura legítima que torne inteligíveis
e abordáveis os riscos ocupacionais. (p. 11).
9

Tradução minha. No original: “un ensemble de manières de faire et de manière de penser partagées par
les acteurs d’une organization pour maîtriser les risques les plus importants de leur métier”.
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Aqui podemos ver novamente que na concepção desse autor, cultura de prevenção
e modelo de prevenção são expressões intercambiáveis, ou seja, sinônimas. Trata-se em
última análise de concepções ou paradigmas de prevenção.
Se a cultura de segurança em Besnard et al. (2017) refere-se a algo construído
principalmente no âmbito de uma empresa, a cultura ou modelo de prevenção de que
fala Menéndez-Navarro (2019), por sua vez, refere-se antes de tudo a concepções
existentes na sociedade, para além das unidades de produção. Por esse motivo os
conceitos de Menéndez-Navarro (2019) são mais pertinentes nesta pesquisa. Nosso foco
não é a cultura numa empresa, mas as concepções que são difundidas publicamente, na
sociedade. No entanto os pontos de contato da “cultura gerencial” e da “cultura
tecnocrática” considerada hegemônica, com suas ênfases na técnica, especialistas e no
papel central dos gestores – uma classe gerencial por assim dizer – nos leva a pensar a
cultura e modelos de prevenção dominantes como fenômeno social no quadro dos
conflitos de classes.

A tecnocracia ou a classe dos gestores

No modelo exposto ao longo da obra de João Bernardo, encontramos uma classe
social que nos anos 1970 ele denominou por tecnocracia, a qual teria ganho hegemonia
na medida do crescimento econômico e transnacionalização da economia capitalista. Já
nos anos 1980, João Bernardo passa a denominar essa classe social por gestores. Mas o
que seria a classe dos gestores ou tecnocracia? E qual seria seu fundamento?
Para Bernardo (1991) existem duas classes capitalistas, assim denominadas por se
apropriarem da mais-valia, e que são identificáveis através dos conflitos com a classe
trabalhadora. São elas a burguesia e os gestores. A primeira caracterizada por ter a
propriedade dos meios de produção e a segunda por ter o controle dos meios e processos
de produção. O gestor teria um papel de integração entre as unidades de produção
particularizadas e as condições gerais de produção, o que inclui as condições
tecnológicas gerais de produção. Nessa integração, cada vez mais necessária à medida
que a economia se desenvolveria, é que se fundamentaria a existência da classe dos
gestores e da sua hegemonia ou dominância: seja pela concentração econômica de
sociedades anônimas, com sua dispersão da propriedade e cujo controle da organização
produtiva fica a encargo dos gestores, seja pela gestão de políticas públicas que
13

determinam as condições gerais de produção – a infraestrutura, a produção da força de
trabalho, as tecnologias etc.
Embora a dominância da classe de gestores esteja vinculada às condições gerais
de produção, ela também se faz presente no interior das empresas, no quadro de controle
da organização e do processo de trabalho e produção. Nas palavras de Alberto (2013),
discorrendo sobre o modelo de João Bernardo:
o gestor também se faz presente no interior dessa empresa porque a sua particularidade
como classe determina-se por suas funções de organizador da integração. Um engenheiro,
por exemplo, dentro de uma fábrica tem funções de controle em função das condições
macroestruturais envolvidas na produção ali particularizada. É o engenheiro-gestor quem
garante as condições produtivas de concorrência, quem garante, portanto, as condições
administrativas do controle dos tempos produtivos no interior da empresa diante da pressão
concorrente das demais empresas envolvidas ao setor produtivo equivalente (p. 206).

Interessa-nos particularmente a ênfase da ligação da classe dos gestores com a
técnica nos processos produtivos, que aparece quando Bernardo (1975) ainda
denominava por tecnocracia a essa classe. Isso porque a relação com a técnica nos
aproxima da concepção de cultura especialista ou cultura tecnocrática de MenéndezNavarro (2019), a qual teria hegemonia como cultura de prevenção de acidentes e
agravos relacionados ao trabalho.
Bernardo (1975) chamava essa classe de tecnocracia uma vez que teria
“essencialmente a seu cargo a organização das condições técnicas gerais do modo de
produção” (p. 114). Isso porque a tecnologia capitalista empregada em cada empresa
específica – unidades particularizadas de produção – dependeria de condições
tecnológicas gerais a todas as unidades de produção: “Cada unidade de produção é cada
vez menos uma unidade tecnológica e insere-se sempre mais estreitamente no processo
técnico que abarca e integra todas as indústrias capitalistas” (Bernardo, 1975, p. 115).
Podemos perceber também esse vínculo entre condições gerais de produção e cada
unidade particularizada de produção quando Amalberti (2016) discute sua tipologia de
modelos de segurança apontando que “as intervenções locais não podem mudar o
modelo”. Existem condições gerais, sistêmicas, que formam o mercado de um setor, que
vinculam as unidades de produção a um modelo técnico de segurança:
Se interviermos localmente para melhorar a segurança de uma empresa ou de uma unidade
particular de trabalho, cujo conjunto da atividade decorre preferencialmente de um ou outro
modelo (resiliente, HRO ou ultra seguro), não temos nenhuma chance de adotar os traços
de um outro modelo de segurança (...). Será necessário apostar mais na capacidade de
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avançar no interior do modelo desse universo profissional ao utilizar as estratégias próprias
dessa área (Amalberti, 2016, p.117).

A tecnocracia preencheria também o vazio criado pela separação entre o
trabalhador e o processo de trabalho. Teria, portanto, ao mesmo tempo a função de
preencher a lacuna da cisão entre trabalhador e processo de trabalho e a função de
integração das condições técnicas gerais de produção e cada empresa (Bernardo, 1975).
No desenvolvimento histórico da tecnocracia, o autor pontua que nos estágios iniciais
de desenvolvimento econômico:
o tecnocrata é um assalariado do homem dos monopólios, não só na forma da sua
retribuição, mas também, e acima de tudo, na forma do seu pensamento e na prática social.
Por isso ao explorarem em seu interesse a ambiguidade do movimento operário, conduzemno na subordinação ao proprietário monopolista (Bernardo, 1975, p.118).

É o que podemos apreender também na própria origem do serviço de medicina do
trabalho, quando em 1830 o médico Robert Baker responde ao dono de indústria têxtil
Robert Dernham sobre o que fazer, tendo em vista que seus operários não dispunham de
cuidados médicos além dos fornecidos por entidades filantrópicas: “Coloque na sua
fábrica o seu próprio médico, que servirá de intermediário entre você, os seus
trabalhadores e o público” (Mendes; Dias, 1991, p.341).
Não seria essa descrição do tecnocrata como posição, função e prática social
muito próxima daquela que Menéndez-Navarro (2019) nos deixa apreender quando trata
da hegemonia da cultura tecnocrática em SST? Os especialistas em SST até que ponto
podem ser descritos como uma tecnocracia ou classe de gestores no que diz respeito aos
conflitos de classe e função que desempenham no sistema produtivo? Uma classe ou
categoria que absorveria o modelo empresarial e o modelo operário de prevenção, tendo
hegemonia sobre ambas essas classes. Ao explorarem a ambiguidade e o interesse dos
trabalhadores, os levam à subordinação aos interesses empresariais. Não seria essa a
própria ambiguidade dos especialistas em SST, que caracterizaria essa tecnocracia?
Como nos lembra Bernardo (1991), “o acidente é um dos resultados possíveis da cisão
entre os trabalhadores e a organização do processo de trabalho” (p.16). E sendo assim,
podemos entender que os especialistas em SST – o engenheiro de segurança com sua
ênfase técnica – tem entre suas funções ocupar esse espaço da separação entre o
trabalhador e a organização do trabalho, cumprindo assim a função da tecnocracia no
quadro das relações de classe e nas relações de produção no capitalismo.
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Paradigmas hegemônico e alternativo

Besnard et al. (2017) apontam que analisar uma cultura de segurança significa
avaliar práticas e crenças dominantes assim como as que não são dominantes. Isso
porque, embora a cultura de segurança se defina por modos de fazer e de pensar
compartilhados, nada é totalmente compartilhado pelos membros de um grupo social.
Esse raciocínio também é válido para se pensar cultura de segurança na sociedade como
um todo. Coexistem culturas (modos de fazer e pensar) dominantes e não dominantes,
hegemônicos e não hegemônicos. Nesse sentido, olhar as práticas e paradigmas
dominantes é indissociável do olhar sobre os não dominantes.
Para melhor enxergarmos essas culturas que coexistem nas mensagens
preventivas produzidas pelos atores sociais, precisamos caracterizá-las minimamente.
Temos claro que com as caracterizações a seguir nos aproximamos da construção de
tipos-ideais (Weber, 1999) de modo a realizar uma análise comparativa do conteúdo de
campanhas preventivas em SST.
Podemos resumir na tabela abaixo algumas características da abordagem
preventiva relativa à cultura tecnocrática hegemônica, as quais acabam constituindo um
modelo ou paradigma, a partir principalmente de Almeida (2006) e Menéndez-Navarro
(2019).

Paradigma dominante/Cultura tecnocrática hegemônica
i)

centrada na explicação de acidentes por erros e falhas
humanas, que por sua vez costumam ser explicados por
fatores

individuais

como

“negligência”,

“descuido”,

“imprudência”, “falta de atenção”, “inexperiência” etc.;
ii)

normalmente esses fatores são atribuídos aos trabalhadores
diretamente ligados à operação em que ocorre o acidente ou
agravo;

iii)

ela tende a focar no comportamento do trabalhador e na
obediência às normas, dirigindo-se, portanto, ao trabalhador;

iv)

conceitos de “ato inseguro” e “condição insegura” são
frequentes na explicação ou determinação de causa de
acidentes;
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v)

a obediência às regras e procedimentos é conquistada através
de vigilância, e a disciplina imposta por um sistema de
recompensas e punições;

vi)

campanhas de prevenção com apelo ao medo;

vii)

foco no uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual), na
gestão de estresse, resiliência humana e em seleção e
treinamento, em relação a outras medidas de proteção ou de
prevenção (eliminação da fonte de risco, proteções coletivas,
mudanças de processo e de organização do trabalho etc.).

Tabela 1 - Caracterização do paradigma dominante ou cultura hegemônica de prevenção
em SST.
Resumindo nas palavras de Almeida (2006), o paradigma tradicional se
caracterizaria por uma visão em que:
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 especialistas; 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 na negligência dos
operadores (p.187).

Importante salientar que esse paradigma hegemônico ou tradicional se vincula
assim à culpabilização ou responsabilização da própria vítima ou de colegas na
operação. Ele se encontra dentro da corrente individualizante e comportamental das
abordagens de SST que se formaram historicamente. De modo geral as explicações ou
abordagens individualizantes tendem a levar os trabalhadores a aceitarem os riscos e a
os esconderem, se somando assim a outros fatores de aceitação de riscos como a
instabilidade do emprego, a normalização dos perigos e a cultura de virilidade presente
principalmente entre trabalhadores do sexo masculino (Hall, 1996; Zoller, 2009). O
paradigma dominante está centrado naquilo que Filgueiras (2017b) também descreveu
como individualização da saúde e segurança do trabalho. Nas palavras dele:
Individualização é a forma de abordar (ver, debater e gerir, regular) a saúde e segurança do
trabalho que foca o indivíduo, especificamente o trabalhador, em detrimento do ambiente
de trabalho. Os debates e as ações priorizam ou são exclusivamente direcionados à figura
do trabalhador, especialmente ao seu comportamento e aos equipamentos de proteção
individual (EPI) (Filgueiras, 2017b, p.122).

A individualização seria para ele a segunda dentre três estratégias patronais para
manutenção de uma gestão predatória do trabalho. A primeira seria a ocultação dos
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agravos, e a última seria a confrontação direta às normas de SST. A individualização,
no entanto, seria de tal forma assimilada na sociedade que formaria o senso comum,
sendo passivamente aceita ou mesmo ativamente reproduzida pelos próprios
trabalhadores e pelos órgãos estatais (Filgueiras, 2017b). A individualização faria assim
parte da hegemonia – de uma visão de mundo – empresarial no Brasil10, contendo assim
uma função ideológica.
Por sua vez, uma abordagem que procuraria superar as limitações dessa cultura
hegemônica levaria em conta, também a partir de Almeida (2016) e Menéndez-Navarro
(2019), os elementos expostos na tabela abaixo.

Abordagem sistêmica/paradigma alternativo
a)

fatores organizacionais e sociais, constituindo o que se poderia
chamar de abordagem sistêmica;

b)

a diversidade de atores responsáveis e distantes da operação
onde ocorre o agravo ou acidente;

c)

a multicausalidade do agravo ou acidente de trabalho (causas
imediatas, subjacentes e distantes da operação), ou até mesmo
uma perspectiva para além da concepção determinística de
causa.

Tabela 2 - Caracterização da abordagem sistêmica ou paradigma alternativo de
prevenção em SST.

Como paradigma alternativo ao hegemônico, ele é mais incipiente e com menos
elementos identificáveis pelas práticas, de modo a caracterizá-lo ou construí-lo como
tipo-ideal. Mas é importante apontarmos que ele se desenvolve também através da
tecnocracia, ou seja, dos experts ou especialistas, mesmo que com uma distinção entre
especialistas “profissionais” e “acadêmicos” (Gulijk; Swuste; Zwaard, 2010; Filgueiras,
2017b). O conhecimento especialista que o caracteriza se vincula mais fortemente ao

10

Filgueiras (2017b) aponta também três fatores que fariam a individualização da abordagem em SST ser
menos eficiente que a abordagem focada no ambiente de trabalho: i) a abordagem sobre o ambiente
diminui as probabilidades de agravos, pois implica em número muitíssimo menor de decisões para que
um agravo não ocorra; ii) ao contrário da abordagem no ambiente de trabalho, na abordagem
individualizante as humanas e naturais “falhas” cognitivas podem levar a um acidente; iii) o controle da
gestão (determinação de ritmos, metas, jornadas etc.) não é fundamentalmente exercido pelos indivíduos
trabalhadores.
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campo acadêmico e de pesquisa em SST do que ao campo profissional. Esse paradigma
se insere, portanto, também numa cultura especialista, embora alternativa à cultura
especialista/tecnocrática hegemônica. Não se trata de um paradigma ou cultura da classe
trabalhadora propriamente, embora possa incorporar elementos dela. Essa cultura
especialista não hegemônica continua preenchendo o espaço da separação entre o
trabalhador e a organização e processo de trabalho, mesmo que incorporando no modelo
de prevenção a crítica dessa separação e meios de atenuá-la.
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CAPÍTULO II
Perfil acidentário no Brasil

Como sabemos, as estatísticas de acidentes e doenças de trabalho no Brasil estão
dispersas em diferentes órgãos (INSS, Ministério do Trabalho/Economia, Ministério da
Saúde, IBGE...). Além disso, o fato de grande parte dos dados se restringirem ao
trabalho formalizado, a provável elevada subnotificação, entre outros fatores, tornam os
números, em geral, muito pouco precisos. Apesar disso, eles podem ser úteis para
termos alguma orientação, ou uma orientação mais consistente, sobre o quadro geral de
acidentes e doenças do trabalho no Brasil em relação a características setoriais e
atividades, pelo menos quanto aos trabalhadores formalizados.
Segundo o Pnad do IBGE, em 2016 o país possuía 139 milhões de pessoas
ocupadas ou que foram recentemente ocupadas. Segundo a RAIS do Ministério do
Trabalho, em 2016 havia cerca de 46 milhões de empregados formais. Vimos que as
taxas de mortalidade mais altas, segundo dados de 2014 da Previdência e do Ministério
do Trabalho, são encontradas na extração mineral, construção civil e setor primário, mas
é no setor terciário que são encontrados o maior número absoluto de afastamentos por
acidentes e doenças ocupacionais (DIEESE, 2016). Dados esses coerentes com a
terciarização da economia, isto é, o aumento do número de empregados no setor de
serviços concomitante a uma redução relativa dos setores primário e secundário. Como
vimos na Introdução, segundo o Pnad do IBGE de 2016, 67,7% da população ocupada
trabalhava no setor terciário, 14,2% na indústria, 10,4% no setor primário e 7,7% na
construção civil. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2016, 36,3% dos
empregos formais estavam no setor de Serviços, 20,1% no Comércio e 19,2% na
Administração Pública. Esses três setores juntos, que comporiam o terciário, seriam
responsáveis por 75,6% de todos os empregos formais (ver Tabela 3) (Ministério do
Trabalho, 2017).
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Entre os países não desenvolvidos (incluindo o Brasil), de 1960 a 2015, o setor de
serviços passou de menos de 15% do total de postos de trabalho a quase 60% dos
postos. Além de ter despencado a participação do setor agrário nas ocupações desses
países, houve também queda do setor industrial na proporção de postos de trabalho
(Moraes; Pochmann, 2017). No Brasil, de 2010 a 2016 os empregos em Serviços e
Comércio ampliaram sua participação conjunta, de 51,6% para 56,4% do total de
empregos, enquanto houve queda na Indústria de Transformação, Construção Civil e
Administração Pública, que juntas caíram de 43,8% para 39,00% do total de empregos
(Ministério do Trabalho, 2017).

Setor de Atividade Econômica

Percentual de emprego do total

Serviços

36,3%

Comércio

20,1%

Administração Pública

19,2%

Indústria de Transformação

15,5%

Construção Civil

4,3%

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca

3,2%

Serviços Industriais de Utilidade Pública

0,9%

Extrativa Mineral

0,5%

Tabela 3 - Percentual de emprego formal por setor de atividade econômica em 2016.
Fonte: RAIS-Ministério do Trabalho. Elaboração do autor.

A mudança nas últimas décadas, em que o setor de serviços se amplia em relação
à indústria e à agricultura em termos de postos de trabalho, presume uma mudança no
perfil dos riscos e agravos laborais e o próprio registro desses agravos (Filgueiras,
2017b). Se os riscos e a tendência de acidentes típicos e mais graves seriam maiores na
indústria, por sua vez nos serviços as doenças ocupacionais tenderiam a ocorrer ao
menos com relativa maior frequência do que na indústria, as quais entretanto seriam de
mais fácil ocultação que os acidentes11. Contribuiriam também para a ocultação a falta
de força dos sindicatos: enquanto na indústria se encontram sindicatos historicamente

11

Como também aponta Filgueiras (2017b), mesmo doenças ocupacionais tipicamente industriais são de
mais difícil ocultação, pois muitas vezes estão associadas a produtos químicos aos quais os trabalhadores
ficam expostos no trabalho. Já LER/Dort e patologias mentais, que tem sido o conjunto mais frequente no
setor de serviços, são muito mais facilmente negadas como sendo relacionadas ao trabalho.
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mais fortes, no setor de serviços eles em geral são mais fracos, sendo uma exceção os
sindicatos de bancários (Filgueiras, 2017b).
Seguindo Brown e Long (2018) podemos apreender alguns fatores que levam à
ocultação ou baixa visibilidade de agravos psíquicos ou doenças mentais relacionadas
ao trabalho, principalmente nas atividades industriais:


uma construção da masculinidade que dificulta a discussão de problemas
psíquicos relacionados ao trabalho;



a dificuldade de determinar separadamente o impacto de fatores do
trabalho e de fatores externos;



o ceticismo dos médicos em relação às dimensões mentais dos agravos, o
que levaria os sindicatos a focarem nos elementos físicos;

Podemos acrescentar, com Zoller (2009) que:


as doenças do trabalho são menos reconhecidas que lesões de acidentes de
trabalho porque agravos agudos ou de curto-prazo são mais fáceis de
mensurar do que agravos que se manifestam em longo prazo;



é mais fácil determinar a fonte de lesões do que de doenças;



o caráter multifatorial da maioria das doenças torna mais difícil identificar
a etiologia da doença do trabalho.

Para Brown e Long (2018), os ambientes insalubres e perigosos a que muitos
operários estão expostos no trabalho industrial geram suas próprias consequências
psíquicas, as quais tem sido subdimensionadas.
Como também nos mostra Filgueiras (2017b; 2017c), com a terciarização da
economia tem se ampliado a subnotificação dos agravos laborais, através do maior
número de doenças ocupacionais que não são notificadas. Apenas em parte essa
subnotificação seria compensada pelo NTEP. Santana e Santana (2011) mostram que no
ano por elas pesquisado, 2006, enquanto 9,3% dos benefícios previdenciários eram
ocupacionais, na indústria esse número subia para 12,5%.

Atividade econômica
Indústria de transformação
Serviços
Comércio
Construção Civil
Administração Pública
Agropecuária, extração

Afastamento por acidente
típico
96.460
92.595
60.022
30.911
23.234
17.008

Afastamento por acidente
de trajeto
11.305
17.408
11.323
3.648
1.638
1.210
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vegetal, caça e pesca
Serviços industriais de
5.536
750
utilidade pública
Extrativa mineral
2.441
222
328.207
47.504
Total
Tabela 4 - Número de afastamentos devido a acidente de trabalho por setor de atividade
econômica - Brasil, 2014 (em números os absolutos). RAIS-Ministério do Trabalho.
Elaboração: DIEESE.

Atividade econômica

Afastamento por doença ocupacional
56.853
52.006
33.573
21.205
11.950
3.865

Serviços
Administração Pública
Indústria de transformação
Comércio
Construção Civil
Agropecuária, extração vegetal, caça e
pesca
Serviços industriais de utilidade pública
971
Extrativa mineral
478
180.901
Total
Tabela 5 - Número de afastamentos devido à doença ocupacional por setor de atividade
econômica, - Brasil, 2014 (em números os absolutos). RAIS-Ministério do Trabalho.
Elaboração: DIEESE.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2013,
naquele ano 1,627 milhão de pessoas maiores de dezoito anos deixaram de realizar suas
atividades por conta de acidentes típicos de trabalho, de um total de 3,2 milhões que
sofreram esses acidentes. Segundo os dados da RAIS, do Ministério do Trabalho, a taxa
de mortalidade por agravos relacionados ao trabalho em 2014 foi de 3,8 para cada 100
mil vínculos empregatícios. Sendo que 2,8 por acidentes típicos, 0,8 por acidentes de
trajeto e 0,2 por doenças ocupacionais (DIEESE, 2016).
Ano
Qtd
2012
2.561
2013
2.675
2014
2.660
2015
2.387
2016
2.156
1.992
2017
Total
14.431
Tabela 6 - Registros de Acidentes de Trabalho com Mortes no Brasil.12

%
17,75
18,54
18,43
16,54
14,94
13,80
100,00

12

Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho (MPT-OIT): 2017. Dados acessados em
22/05/2018. Disponível online no seguinte endereço: <http://observatoriosst.mpt.mp.br>
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Dos afastamentos previdenciários atribuídos ao trabalho no Brasil, cerca de 2/3
são devido a acidentes e cerca de 1/3 a doenças, como mostra a Tabela 7.

Ano
Acidentes
Doenças
Outras Causas
2012
193.577
109.586
1.657
2013
191.811
109.842
1.724
2014
179.180
98.107
1.761
2015
127.168
67.097
1.261
2016
150.578
74.825
1.478
2017
131.453
61.394
1.219
13
Tabela 7 - Afastamentos Previdenciários por Agravos no Brasil.
De acordo com os dados do Ministério do Trabalho contidos na Tabela 8, vemos
que motorista de caminhão é a primeira ocupação, com larga margem sobre as demais,
em número de mortes decorrentes de acidentes típicos de trabalho. Se somarmos todas
as ocupações relativas a transporte rodoviário dentre essas 20, temos 377 mortes por
acidentes típicos de trabalho, o que soma mais da metade das mortes dentre essas 20
ocupações e mais de um terço do total de mortes por acidentes típicos de trabalho em
2014, segundo os dados da RAIS, que foram de 1.363. O quadro das ocupações com
mais aposentadorias por invalidez decorrentes de acidentes de trabalho típicos não
difere substancialmente do de mortes por acidentes típicos.

Ocupação
Motorista de caminhão (rotas regionais e
internacionais)
Servente de obras
Pedreiro
Motorista de furgão ou veículo similar
Alimentador de linha de produção
Vigilante
Ajudante de motorista
Motociclista no transporte de documentos
e pequenos volumes
Trabalhador de serviços de limpeza e
conservação de áreas públicas
Vendedor de comércio varejista
Trabalhador agropecuário em geral
Motorista de carro de passeio
Eletricista de instalações

Mortes por acidente típico em 2014
(nos absolutos)
255
61
37
36
35
28
27
25
21
21
21
21
19

13
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Tratorista agrícola
16
Soldador
16
Montador de estruturas metálicas
15
Auxiliar de escritório, em geral
14
Faxineiro
13
Motorista de ônibus rodoviário
13
Assistente administrativo
11
Tabela 8 - Classificação das 20 ocupações com mais desligamentos por falecimento
decorrente de acidente típico - Brasil, 2014. RAIS-Ministério do Trabalho. Elaboração
DIEESE.
Na taxa de mortalidade por acidente de trabalho típico as ocupações do transporte
rodoviário se destacam talvez até mais do que nos números absolutos. Das dez
ocupações com maior taxa de mortalidade por acidentes típicos, cinco são de transporte
rodoviário, com destaque para motorista de caminhão e motofretista, em primeiro e
terceiro lugares na taxa de mortalidade por acidentes típicos, respectivamente.
Importante destacar também que ocupações ligadas à construção civil aparecem também
no quadro das maiores taxas de mortalidade por acidente, assim como ocupações do
setor primário.

Ocupação

Taxa de mortalidade de acidente típico
em 2014
(por 100 mil vínculos)
27,2

Motorista de caminhão (rotas regionais e
internacionais)
Montador de estruturas metálicas
22,2
Motociclista no transporte de documentos
19,4
e pequenos volumes
Eletricista de instalações
16,1
Motorista de furgão ou veículo similar
13,6
Motorista de ônibus rodoviário
12,1
Tratorista agrícola
11,5
Ajudante de motorista
9,1
Soldador
8,0
Pedreiro
7,7
Motorista de carro de passeio
7,4
Servente de obras
6,7
Trabalhador agropecuário em geral
5,8
Vigilante
4,0
Alimentador de linha de produção
3,6
Trabalhador de serviços de limpeza e
3,1
conservação de áreas públicas
Tabela 9 - Taxa de mortalidade de acidente típico por ocupações – Brasil, 2014. RAISMinistério do Trabalho. Elaboração: DIEESE.
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Atividade econômica

Acidente típico

Acidente
Doença
de
ocupacional
trajeto
9,8
0,0

Total

Extrativa
9,7
10,5
mineral
Indústria de
2,6
1,0
0,2
3,8
transformação
Serviços
4,2
0,2
0,0
4,4
industriais de
utilidade
pública
Construção
7,0
2,1
0,3
9,4
civil
Comércio
2,9
1,2
0,4
4,4
Serviços
2,6
0,7
0,2
3,5
Administração
0,8
0,1
0,1
0,9
pública
Agropecuária,
7,2
1,8
0,3
9,3
extração
vegetal, caça e
pesca
2,7
0,8
0,2
3,8
Total
Tabela 10 - Taxa de mortalidade por setor de atividade no Brasil em 2014. RAISMinistério do Trabalho. Elaboração DIEESE.
Na Tabela 10 podemos observar que, pela taxa de mortalidade, além dos
motoristas de caminhão e trabalhadores de transporte rodoviário por seus números de
morte absolutos (Tabela 9), principalmente a extração mineral, a construção civil e a
agropecuária/extração vegetal/caça e pesca se destacam negativamente em termos de
risco de morte no trabalho.
Na Tabela 11 podemos verificar que as três ocupações com maiores números
absolutos de benefícios previdenciários (acumulados) concedidos por acidente de
trabalho ou doença ocupacional são respectivamente da indústria, transporte e
construção civil. Como sabemos que as doenças ocupacionais são mais subnotificadas, e
como se trata de atividades que se destacam pelo elevado número de acidentes típicos,
não é difícil concluir que grande parte desses acidentes é grave, levando a benefícios
prolongados.

Ocupação
Alimentador de linha de produção
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)
Servente de obras
Faxineiro

Qtd
61.179
43.065
40.337
36.571

%
5,00
3,00
3,00
3,00
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Vendedor de comércio varejista
29.726 2,00
Pedreiro
27.258 2,00
Auxiliar de escritório, em geral
21.958 1,00
Trabalhador agropecuário em geral
17.397 1,00
Cozinheiro geral
17.393 1,00
Ajudante de motorista
16.873 1,00
Motociclista no transporte de pessoas, documentos e pequenos volumes 16.067 1,00
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
15.970 1,00
Vigilante
15.789 1,00
Assistente administrativo
15.060 1,00
Operador de caixa
14.667 1,00
Soldador
13.188 1,00
Repositor de mercadorias
12.357 1,00
Técnico de enfermagem
11.907 0,00
Motorista de ônibus urbano
11.890 0,00
Almoxarife
11.578 0,00
Tabela 11 - Incidência de Benefícios Previdenciários por Acidente ou Doença
Ocupacional por Ocupação no Brasil.14
A Tabela 10 apresenta dados retirados do Sinan, com as ocupações com mais
notificações de acidentes graves (com morte, mutilação ou envolvendo menores de
dezoito anos) no ano de 2014. Destacam-se nesses dados do Sinan como vítimas de
acidentes graves principalmente os trabalhadores da construção civil e da agropecuária.

Ocupação

Trabalhadores de
estruturas de alvenaria
Trabalhadores agropecuários
em geral
Operadores do comércio em
lojas e mercados
Trabalhadores nos serviços de
coleta de resíduos, de limpeza
e conservação de áreas
públicas
Ajudantes de obras civis
Trabalhadores dos serviços
domésticos em geral
Agentes, assistentes e
auxiliares administrativos
Motoristas de veículos de
cargas em geral

Acidente de
trabalho grave
(números absolutos)
5.456

Acidente de trabalho
grave (%)
6,9

3.204

4,0

2.425

3,0

2.350

3,0

2.303
2.083

2,9
2,6

2.080

2,6

1.998

2,5

14
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Trabalhadores de apoio à
1.608
2,0
agricultura
Magarefes e afins
1.490
1,9
Técnicos e auxiliares de
1.470
1,8
enfermagem
Operadores de máquinas a
1.440
1,8
vapor e utilidades
Alimentadores de linhas de
1.399
1,8
produção
Motociclistas e ciclistas de
1.372
1,7
entregas rápidas
Cozinheiros
1.370
1,7
Mecânicos de manutenção de
1.288
1,6
veículos automotores
Trabalhadores de montagem
1.193
1,5
de estruturas de madeira, metal
e compósitos em obras civis
Trabalhadores no atendimento
1.167
1,5
em estabelecimentos de
serviços de alimentação,
bebidas e hotelaria
Trabalhadores de caldeiraria e
1.103
1,4
serralheria
Marceneiros e afins
1.090
1,4
37.889
47,6
Subtotal (20+)
79.649
100,0
Total
Tabela 12 - Classificação das 20 ocupações com maiores ocorrências de notificações de
acidentes de trabalho graves - Brasil, 2014. Sinan-Ministério da Saúde. Elaboração:
DIEESE.
Pelos dados das tabelas 13 e 14 podemos verificar que a categoria de servidores
públicos é a que teve, por larga margem, mais afastamentos por doença ocupacional em
201415, com destaque também para trabalhadores em hospitais, da construção civil,
industriais, bancários, motoristas de ônibus, vigilantes e comércio (supermercados).
Como já vimos, devemos ter em mente que nas categorias em que os sindicatos são
mais fortes a doença ocupacional é menos subnotificada e mais reconhecida. A própria
estabilidade do servidor público deve explicar a tendência de altos números de
afastamento, estando o trabalhador nesse caso mais livre para evitar o presenteísmo.
Importante destacar que os professores também se destacam nos afastamentos por
doenças ocupacionais. Devido à proporção do setor público no ensino fundamental e de
jovens e adultos, não é difícil prever que a maioria dos quais trabalhe no setor público.

15

Administração Pública em Geral reúne todos os empregados pelo Estado. Essa subclasse CNAE está
mais relacionada ao empregador do que à atividade do trabalhador.
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Também devemos levar em conta que a subclasse CNAE da administração pública em
geral diz respeito mais à relação empregatícia do que à atividade de trabalho.

Atividade econômica (subclasse CNAE)
Afastamentos por doença ocupacional
Administração pública em geral
51.894
Atividades de atendimento hospitalar,
6.203
exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências
Construção de edifícios
5.089
Fabricação de compressores para uso não
3.372
industrial, peças e acessórios
Bancos múltiplos, com carteira comercial
3.221
Transporte rodoviário coletivo de
3.016
passageiros, com itinerário fixo, municipal
Atividades de vigilância e segurança
2.626
privada
Fabricação de automóveis, camionetas e
2.454
utilitários
Comércio varejista de mercadorias em
2.439
geral, com predominância de produtos
alimentícios – supermercados
Restaurantes e similares
2.432
Limpeza em prédios e em domicílios
2.346
Incorporação de empreendimentos
2.224
imobiliários
Atividades de teleatendimento
1.967
Atividades de transporte de valores
1.760
Transporte rodoviário de carga, exceto
1.735
Produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e
internacional
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e
1.735
similares
Fundição de ferro e aço
1.645
Condomínios prediais
1.616
Comércio varejista de artigos do vestuário
1.405
e acessórios
Obras de montagem industrial
1.389
100.568
Subtotal (20+)
180.901
Total
Tabela 13 - Classificação das 20 atividades econômicas com maior número de
afastamentos por doença ocupacional em 2014 -Brasil, (em números absolutos). RAISMinistério do Trabalho. Elaboração: DIEESE.
Ocupação
Assistente administrativo
Servente de obras
Auxiliar de escritório, em geral

Afastamentos
5.651
5.393
5.325
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Faxineiro
Alimentador de linha de produção
Professor de nível médio no ensino
fundamental
Vigilante
Vendedor de comércio varejista
Trabalhador de serviços de limpeza e
conservação de áreas publicas
Técnico de enfermagem
Operador de máquinas fixas, em geral
Pedreiro
Professor da educação de jovens e adultos do
ensino fundamental (primeira à quarta série)
Cozinheiro geral
Motorista de caminhão (rotas regionais e
internacionais)
Professor de nível superior do ensino
fundamental (primeira à quarta série)
Trabalhador da manutenção de edificações
Motorista de ônibus urbano
Agente comunitário de saúde
Atendente de lanchonete
Subtotal (20+)
Total

5.102
4.210
4.149
3.901
3.873
3.806
3.488
3.394
3.245
3.027
2.982
2.823
2.475
2.179
2.175
2.100
1.776
71.074
180.901

Tabela 14 - Classificação das 20 ocupações com maior número de afastamentos por
doença ocupacional -Brasil, 2014 (em números absolutos). RAIS-Ministério do
Trabalho. Elaboração: DIEESE.
Podemos supor pela taxa de aposentadoria por invalidez permanente devido à
doença ocupacional (Tabela 15) que os Serviços industriais de utilidade pública, o
serviço público e o setor primário são os que oficialmente possuem maior taxa de
adoecimento grave.

Atividade econômica

Doença ocupacional com invalidez
permanente (por 100 mil vínculos)
24,9
15,9
12,3

Serviços industriais de utilidade pública
Administração pública
Agropecuária, extração vegetal,
caça e pesca
Extrativa mineral
7,0
Serviços
6,8
Indústria de transformação
5,2
Construção civil
4,8
Comércio
3,4
7,8
Total
Tabela 15 - Taxa de incidência de aposentadoria por invalidez permanente por setor de
atividade econômica - Brasil, 2014 (por 100 mil vínculos). RAIS-Ministério do
Trabalho. Elaboração: DIEESE.
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Se levarmos em conta o peso de cada setor no total de aposentadorias por
invalidez permanente devido à doença ocupacional percebemos que se destacam dos
demais pela quantidade de casos a Administração pública e os Serviços, como podemos
ver na Tabela 16. O peso do terciário como maior empregador se faz aqui presente. Se
somarmos a Administração pública, os Serviços e o Comércio, temos cerca de 80% de
todas as aposentadorias por invalidez decorrentes de doença ocupacional.

Atividade econômica

Invalidez permanente por doença
ocupacional (%)
39%
31%
10%
9%
5%

Administração pública
Serviços
Indústria de transformação
Comércio
Agropecuária, extração vegetal,
caça e pesca
Serviços industriais de utilidade pública
3%
Construção civil
2,5%
Extrativa mineral
0,5%
100%
Total
Tabela 16 - Aposentadoria por invalidez permanente devido à doença ocupacional –
Brasil, 2014. RAIS-Ministério do Trabalho. Elaboração do autor.
Os grupos de doenças que mais tem gerado auxílios-acidentários são,
respectivamente,

as

Osteomuscular

e

Tecido

Conjuntivo

e

as

Mentais

e

Comportamentais. Na Tabela 17 podemos perceber que ao longo dos últimos anos a
diferença quantitativa de afastamentos por esses dois grupos de doença se reduziu, na
razão de 7/1 em 2012 para cerca de 4/1 em 2017. Supondo que a redução geral da
concessão de auxílios-acidentários não tenha significado a redução do número dessas
doenças ocupacionais, mas na redução do seu reconhecimento e acesso ao auxílioacidentário, podemos supor que os casos de patologias mentais relacionados ao trabalho
têm aumentado substancialmente nos últimos anos ou mesmo décadas.
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Ano

Osteomuscular e Tecido
Mentais e
Nervosas
Conjuntivo
Comportamentais
2012
77.410
11.565
6.280
2013
76.478
12.645
6.485
2014
67.856
11.750
5.838
2015
45.946
8.873
4.222
2016
50.264
10.588
4.635
2017
40.292
9.373
4.239
Tabela 17 - Frequências de Afastamentos Previdenciários (auxílios-acidentários) por
Grupos de Doenças no Brasil (2012-2017)16
De acordo com o CID-10, as doenças com maior número de auxílios-acidentários
concedidos são Dorsalgia (dor nas costas), Lesões no ombro e Sinovite e tenossinovite
(comumente associadas a esforços repetitivos no trabalho – LER/Dort). Todas elas são
do grupo “Osteomuscular e Tecido Conjuntivo”. Se compararmos o total de doenças
mentais com auxílio-acidentários – as quais a quase totalidade são de quadros de
depressão, ansiedade e estresse agudo – com a sinovite e tenossinovite, notamos que as
patologias mentais relacionadas ao trabalho já superam a LER/Dort em afastamentos
previdenciários.

Ano
Dorsalgia
Lesões do ombro
Sinovite e tenossinovite
2012
26.037
16.870
11.009
2013
24.805
18.289
10.130
2014
21.579
16.689
8.740
2015
14.222
11.910
5.818
2016
15.624
13.187
6.043
2017
12.073
10.885
4.521
Tabela 18 - Frequências de Afastamentos Previdenciários (auxílios-acidentários) por
Doenças no Brasil.17
Nas tabelas 19 e 20 temos os agentes que mais estiveram presentes nos registros
de acidentes de trabalho18. Podemos destacar motocicletas, veículos de transporte,
máquinas, equipamentos e ferramentas, agentes químicos e agentes biológicos.

16

Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho (MPT-OIT): 2017. Dados acessados em
22/05/2018. Disponível online no seguinte endereço: <http://observatoriosst.mpt.mp.br>.
17
Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho (MPT-OIT): 2017. Dados acessados em
22/05/2018. Disponível online no seguinte endereço: <http://observatoriosst.mpt.mp.br>.
18
Mantivemos a nomenclatura de “agente causador” embora em termos conceituais de análise de acidente
a ideia de agente causador é controversa, quanto mais próxima à operação como é o caso e quanto mais a
palavra agente pressupõe capacidade de ação, o que não é o caso para objetos.
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Grupo de Agente Causador
Qtd
%
Máquinas e equipamentos
462.747
15,33
Agente químico
423.042
14,01
Queda do mesmo nível
393.449
13,03
Veículos de transporte
377.792
12,51
Agente biológico
355.480
11,78
Ferramentas manuais
290.205
9,61
Motocicleta
230.364
7,63
Queda de altura
187.638
6,22
Mobiliários e acessórios
162.619
5,39
Esforço físico
51.197
1,70
Embalagens e tanques
37.735
1,25
Incêndio
11.338
0,38
Outros
8.740
0,29
Agente físico
7.754
0,26
Choque elétrico
6.734
0,22
Impacto contra pessoa/objeto
6.350
0,21
Agressão
4.781
0,16
Radiação ionizante
288
0,01
Substâncias quentes e frias
255
0,01
Animais
146
0,00
Tabela 19 - Registros de Acidentes de Trabalho por Grupos de Agentes Causadores no
Brasil (2012-2017).19

Agente Causador
Qtd
Motocicleta, motoneta
230.364
Metal - inclui liga ferrosa e nao ferrosa, tu
179.146
Veiculo rodoviario motorizado
160.499
Chão - superficie utilizada para sustentar pe
150.227
Veiculo, nic
139.322
Faca, facão- ferramenta manual sem forca motr
111.002
Ferramenta, maquina, equip., veiculo, ni
90.331
Ser vivo, nic
85.972
Escada móvel ou fixada, nic
78.240
Máquina, nic
71.829
Agente infeccioso ou parasitário - inclui bac
66.190
Escada permanente cujos degraus permitem apoi
66.101
Ferramenta manual sem forca motriz, nic
63.083
Tabela 20 - Registros de Acidentes de Trabalho por Agentes Causadores no
(2012-2017).20

%
7,00
5,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Brasil

19

Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho (MPT-OIT): 2017. Dados acessados em
22/05/2018. Disponível online no seguinte endereço: <http://observatoriosst.mpt.mp.br>.
20
Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho (MPT-OIT): 2017. Dados acessados em
22/05/2018. Disponível online no seguinte endereço: <http://observatoriosst.mpt.mp.br>.
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Conclusões sobre perfil da acidentalidade no Brasil

O setor de serviços (terciário) no Brasil já soma 67% das ocupações ou 75% dos
empregos formais, dependendo da fonte que usarmos. Embora dentro de “serviços”
tenhamos atividades tão distintas quanto motoristas de caminhão, professores,
faxineiros, vendedores, vigilantes, empregados domésticos, mecânicos de manutenção
etc., há uma expectativa de que à medida que os serviços ganham volume sobre a
indústria e agricultura, os agravos relacionados ao trabalho migrem, em parte, das lesões
por acidentes típicos para as doenças ocupacionais. Mas como vimos, dos afastamentos
previdenciários reconhecidos como relacionados ao trabalho cerca de 2/3 são
consequência de acidentes e 1/3 de doenças. Mesmo no setor de serviços o afastamento
por acidentes é bastante superior aos afastamentos por doenças ocupacionais.
Certamente para isso contribui a invisibilidade ou ocultação mencionada anteriormente,
que recai principalmente sobre as doenças ocupacionais e setores onde os sindicatos são
mais fracos.
Em relação aos acidentes típicos, vimos que as atividades de transporte
rodoviário, principalmente motorista de caminhão e motofretista, se destacam em
números absolutos de mortes, de aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente
de trabalho e também na taxa de mortalidade. Isso reflete, por exemplo, o modal de
transporte que foi privilegiado historicamente pelas políticas públicas no Brasil e
possivelmente também uma mudança na estrutura produtiva, com maior importância da
circulação e transporte para suprir a ausência de estoques (just-in-time) e conectar um
processo de produção em unidades descentralizadas ou dispersas. A construção civil, a
extração mineral e o setor primário também apresentam elevado risco de morte no
trabalho, visto possuírem altas taxas de mortalidade por acidente. Juntamente com a
indústria, são responsáveis também pela maior parte e maior taxa de acidentes graves. E
lembremos que taxas de lesões menos graves são mais afetadas pela dificuldade de
afastamento do trabalho, por isso as taxas de lesões graves são indicadores melhores
sobre a segurança no trabalho (Nichols, 1999).
Motocicletas e veículos de transporte entre os maiores “agentes” de acidentes de
trabalho nos mostra mais uma vez o destaque negativo das atividades de transporte
rodoviário na acidentalidade no trabalho. A alta presença de máquinas, equipamentos,
ferramentas, agentes químicos e biológicos nos faz lembrar também da importância nos
34

números de acidentes da indústria e também de algumas atividades de serviço, como
atendimento hospitalar. Acidentes em profissões da saúde são proeminentes em alguns
bancos de dados. Temos como hipótese que isso se deve também a uma menor
subnotificação comparativa nesse setor.
Vimos que o setor terciário responde por cerca de 80% do total das aposentadorias
por invalidez permanente decorrentes de doença ocupacional. Fração um pouco
superior a dos empregos formais no setor em relação à totalidade de empregos formais.
Mas quanto à taxa de aposentadorias por invalidez permanente devido à doença
ocupacional, se destacam os Serviços Industriais de Utilidade Pública, o serviço público
e o setor primário. Podemos tomar a aposentadoria permanente por invalidez como um
índice da severidade da doença.
Servidores públicos tem se destacado nos números absolutos de afastamentos por
doença ocupacional. Dentre eles, os professores do ensino fundamental e de jovens e
adultos tem sido uma categoria particularmente afetada. Nos afastamentos por doença
ocupacional aparecem também com incidência elevada trabalhadores em hospitais, da
construção civil, industriais, bancários, motoristas de ônibus, vigilantes e comércio
(supermercados).
Quanto às doenças ocupacionais que se destacam nos dados de afastamentos
estão, por ordem decrescente: dor nas costas, lesões no ombro, patologias mentais e
LER/Dort. Vimos que as patologias mentais estão em tendência de crescimento, ao
menos relativo às demais doenças que tem gerado afastamentos. Santana e Santana
(2011) no levantamento que fizeram para o ano de 2006, constataram que na indústria a
média de dias de afastamento do trabalho por patologias mentais (reconhecidas ou não
como ocupacionais) era maior que por acidentes e que por doenças oestomusculares,
121,5; 92,4; e 110,8 dias em média respectivamente. Superando prognósticos
anteriores21, a depressão já é, por exemplo, a maior causa de incapacidade de trabalho
no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde22.

21

Prognósticos anteriores a apontavam como segunda causa de incapacidade laboral para 2020.
Ver: World Health organization. Depression. Disponível em: <http://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/depression> , acessado em 22/06/2018.
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CAPÍTULO III
Procedimentos de construção e análise do corpus

Procedimentos da construção do corpus de vídeos

Após uma investigação exploratória buscando vídeos online de campanhas
preventivas em SST, preferimos vídeos disponibilizados publicamente numa mesma
plataforma, o Youtube, para compor o corpus. Isso por ser uma plataforma de amplo
conhecimento e acesso e porque os vídeos de campanhas preventivas de SST nele
disponibilizados eram mais que suficiente para a construção do corpus de análise.
Para entidades do Estado, incluímos vídeos de campanhas produzidos e
disponibilizados no Youtube pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do
Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Por parte do empresariado selecionamos
vídeos de campanhas do chamado Sistema S, embora não tenhamos encontrado
campanhas preventivas através de vídeos de todas as entidades desse sistema. Buscamos
vídeos das seguintes entidades: Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do
Comércio (Sesc) e Fecomércio/CNC/Senac; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar) e CNA; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); e
Serviço Social do Transporte (Sest) e CNT/Senat. No levantamento para construção do
corpus nos deparamos com vídeos da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, os
quais também selecionamos como representativos das entidades patronais. Do mesmo
modo selecionamos também alguns vídeos produzidos pela Vale, segunda maior
empresa do país23.

23

Não encontramos vídeos públicos online de prevenção em SST de outras empresas brasileiras.
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O período de coleta foi o mês de julho de 2018, compreendendo vídeos que
fossem produzidos/disponibilizados entre 2006 e a data da coleta. As palavras ou
expressões utilizadas para a busca e seleção dos vídeos na plataforma Youtube para
formar o corpus foram: “prevenção”, “acidente”, “doença”, “saúde”, “assédio moral”,
“riscos

psicossociais”,

“condições

de

trabalho”

e

“ambiente

de

trabalho”.

Posteriormente verificamos se os vídeos tratavam de assunto referente à prevenção em
SST, excluindo os que fossem reportagens de eventos sobre o tema. O que nos interessa
é a abordagem preventiva, e não, por exemplo, as abordagens reparatórias e de
reinserção, também do campo da SST.
Outros vídeos que apareceram em outras buscas ou que vieram a nosso
conhecimento ao acaso também foram levados em consideração para formação do
corpus. Devemos ter em mente para análise dos resultados que a busca realizada com as
palavras ou expressões destacadas acima tendem a levar a vídeos com concepções
preventivas próprias de um campo bem delimitado e estabelecido de SST. Abordagens
que não separam o processo produtivo, a organização do trabalho e a saúde são mais
difíceis de serem detectadas por uma busca com esses termos. Esse é um entre outros
prováveis motivos para as entidades dos trabalhadores aparecerem com número menor
de vídeos de campanhas de SST na nossa busca. Se pensarmos no movimento operário
italiano nos anos 1970, a prevenção em SST não era algo separado e nem tão visível
como um tema em si. Ela estava subsumida na luta contínua pelo controle do processo
produtivo (Liberato, 2014). O fato é que as centrais sindicais parecem não produzir
vídeos com temática relacionada a condições de trabalho e saúde do trabalhador. A
produção dos vídeos de campanhas sobre esses temas que encontramos e que
selecionamos para o corpus está dispersa entre os inúmeros sindicatos locais e por
categorias, que caracterizam o nosso sindicalismo oficial.
Cabe destacar também que foram preteridos vídeos de campanhas preventivas
cujo conteúdo focava em estatística de acidentes e adoecimentos ou na descrição do
trabalho de algum órgão estatal. Já os programas da série “100% Seguro” do Sesi
(Construção, Frigorífico e Mineração) se enquadram mais como programas de instrução
de procedimentos, vídeo-aulas, do que campanhas preventivas propriamente ditas, e por
isso não foram incluídos nem parcialmente no corpus. Como é dito na própria descrição
da série, ela apresenta técnicas de SST, e numa análise exploratória verificamos que eles
seguem basicamente o paradigma hegemônico de SST, focando principalmente no
campo da operação, na observância de procedimentos, normas e equipamentos
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adequados, de acordo com os conhecimentos padrões do campo da engenharia de
segurança do trabalho. Cabe ressaltar, contudo, que a série “100% Seguro” não é
voltada apenas aos trabalhadores.
No Apêndice estão listados os vídeos que compõem o corpus a ser analisado. São
33 vídeos de entidades estatais, 11 vídeos de entidades sindicais dos trabalhadores e 26
vídeos de entidades patronais, totalizando 70 vídeos.

Procedimentos da análise de conteúdo

Formalmente nossa hipótese seria de que predominam nos vídeos de campanhas
preventivas o reforço da cultura ou paradigma hegemônico em SST. Porém essa
hipótese seria um truísmo, já que uma das expressões de hegemonia de uma cultura é
ela prevalecer na sociedade, portanto deve-se esperar que ela prevaleça nos vídeos
produzidos nesta sociedade, por definição. Sendo assim nossa maior preocupação não é
confirmar uma hipótese, mas sim perceber se há e quais as diferenças do conteúdo das
mensagens de acordo com quem produz e sobre o que produz, tendo como referência os
tipos-ideais que construímos.
A nossa análise de conteúdo não visa identificar representações de algo ou de
alguém, mas identificar elementos que caracterizam um tipo-ideal, portanto nossa tarefa
é identificar no conteúdo dos vídeos os traços e características que compõem os tiposideais de culturas ou paradigmas de SST que formulamos como método de análise.
Cada vídeo comporá uma unidade de análise.
Os objetos de interpretação nos vídeos serão:
 forma narrativa;
 contexto;
 ambiente;
 linguagem não verbal;
 linguagem verbal.
A partir desses objetos de interpretação, identificaremos, com a frequência em que
aparecem:


atores a quem a mensagem é dirigida;



responsabilidade atribuída a atores por acidentes ou pela prevenção;



os riscos, perigos e consequências abordados;
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os elementos de “i” a “vii” listados na Tabela 1 que utilizamos para
caracterizar a cultura ou paradigma dominante de prevenção em SST;



os elementos “a”, “b” e “c” listados na Tabela 2 que utilizamos para
caracterizar uma cultura ou abordagem sistêmica, alternativa, de prevenção
em SST.

Evidentemente a identificação dos elementos acima nos vídeos possui um grau
relativamente elevado de subjetividade, principalmente na identificação dos elementos
que caracterizam os tipos-ideais – os paradigmas dominante e alternativo de prevenção
em

SST.

Mas

para

que

o

resultado

seja

aproximado

independente

do

analista/pesquisador na análise dos vídeos que compõem o corpus, e para que se siga
um padrão, ou o mais próximo disso, estabelecemos alguns critérios na análise.
Consideramos que um vídeo reproduz os conceitos de “ato inseguro” e “condição
insegura” apenas se esses conceitos aparecem expressamente no vídeo, isto é, se há uma
referência direta e explícita a eles. Já as frequências das categorias de análise em um
vídeo, têm por objetivo mostrar as categorias que aparecem nessa unidade de análise e o
peso relativo entre essas categorias que aparecem. Assim, por exemplo, se num vídeo há
elementos de linguagem verbal e não verbal que apontam para uma interpretação de que
os trabalhadores e também os empregadores são os atores responsáveis pela prevenção,
torna-se

relevante destacar uma

frequência de

elementos que apontem a

responsabilidade a um ou outro de modo que fique claro qual característica ou elemento
prevaleceu no vídeo. Quando a unidade de análise (o vídeo) é composto por diferentes
contextos, situações e histórias, a contagem de frequência marca o número de contextos,
situações ou histórias que o elemento esteve presente naquele vídeo.
Nas tabelas correspondentes à análise de conteúdo de cada vídeo, os números
entre parênteses correspondem à frequência do item no vídeo analisado. Quando não há
indicação de número é porque ele apareceu apenas uma vez (a frequência nesse caso é
1).

39

CAPÍTULO IV
Análise de conteúdo do corpus de vídeos

Vídeos de entidades estatais

Vídeo 1 - Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Vídeo produzido pela Escola Nacional de Inspeção do Trabalho (Enit) da
Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho. O vídeo possui duração
de 1:30 min e a data de sua publicação no Youtube pela conta do Ministério do
Trabalho é de 13 de abril de 2017. Nos primeiros segundos do vídeo é indicado, pela
aparição de logo e slogan, que ele faz parte de uma campanha de prevenção. Pode ser
lido então: “Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho”, abaixo em
letras menores “Conhecer para Prevenir” e “#AbrilVerde”. Esse logo com essa
mensagem aparece também ao final do vídeo, sempre em letras verdes sobre um fundo
verde claro.
Uma música em que sobressai o piano acompanha o vídeo do início ao fim. É o
único áudio que acompanha o vídeo, o qual não contém vozes, narradores ou falas. A
música escolhida dá um tom ao mesmo tempo de drama e de seriedade, expressando já a
função emotiva preponderante no vídeo.
São alternados dados gerais de acidentes e de mortes no trabalho no Brasil, com
imagens, essas sempre em preto e branco, por vezes em movimento e por vezes
fotografias, de consequências de acidentes de trabalho e de situações com claro risco de
acidente. A imagem em preto e branco traz a significação de algo sombrio e indesejável.
40

Uma vez que a função emotiva se destaca, visando uma conscientização do
problema através da comoção, a linguagem subjetiva é bastante forte. Essa
subjetividade faz com que haja um grau relativamente alto de indeterminação da
mensagem. Em outras palavras, a mensagem é construída também pelo receptor, a partir
das referências e experiências vividas por ele. Presumimos, portanto, que haja uma
tendência de que seja interpretada/construída pelo receptor a partir do senso comum de
SST, ou seja, dos elementos da cultura dominante de prevenção em SST, o que tende a
reforçar essa cultura. Como aponta Filgueiras (2017b), a individualização é uma cultura
dominante, até entre os trabalhadores, formando um senso comum em SST. Portanto,
mensagens que não sejam dotadas de função referencial como contraponto à
individualização podemos presumir que sejam interpretadas a partir da individualização,
reforçando-a.
A primeira sequência do vídeo após a abertura começa com um plano (fílmico) da
construção de uma estrutura de metal em que aparece um guindaste elevando barras de
metal e operários no topo da estrutura em construção. Em seguida a imagem que
aparece é a de uma fotografia de EPIs no chão: cinto de segurança, botas, capacete e em
seguida na tela o número de acidentes de trabalho no país anualmente. O provável
significado percebido por essa primeira sequência de imagens é a de que houve um
acidente naquela situação, com os EPIs no chão como símbolo da queda do trabalhador.
Mas também não é descartável a interpretação de que ao mostrar os EPIs em close-up,
se está querendo construir a mensagem sobre a importância de seu uso, assim como a de
que o uso de EPIs não é suficiente para proteger o trabalhador.
A segunda sequência começa com um plano aparentemente capturado por uma
câmera interna de uma cozinha industrial. Nele uma trabalhadora se acidenta ao colocar
a mão dentro de uma máquina que aparenta ser um triturador de alimentos. Em seguida
rapidamente aparece uma imagem parada da máquina e uma radiografia de uma mão
mostrando dedos decepados. Na sequência é exposto na tela o número de incapacitações
permanentes anuais por acidente de trabalho no Brasil. Essa sequência pode levar o
público a interpretar o acidente como resultado de uma falha ou erro humano (do
operador) – o chamado ato inseguro – , uma vez que não é possível apreender na
sequência o que levou a trabalhadora a inserir a mão no moedor (supõe-se que ela
tentava retirar algo de dentro dele).
Na terceira sequência um homem com capacete, mas sem qualquer proteção
contra queda em altura, se move por uma precária estrutura de madeira construída sobre
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um rio. A cena seguinte após esse plano é uma imagem parada de dois operários
sentados no chão com as mãos nos rostos e cabeças baixas, numa situação que remete
ao choro devido à morte de colega em acidente no trabalho. Em seguida são mostrados
os números anuais de mortes por acidentes de trabalho no Brasil.
A quarta e última sequência é formada por quatro imagens paradas em que
aparecem operários da construção civil em situações pós-acidente, sendo duas delas de
resgate de corpos soterrados.
No vídeo, embora não se explicite os atores aos quais se atribui responsabilidade
pela prevenção, a sua linguagem visual, mostrando apenas e tão somente operários em
situações de risco ou de acidentes, acaba reforçando um imaginário de que a
responsabilidade pela prevenção é primordialmente do trabalhador na operação.

Atores a quem

Responsabilidade

Fatores de

a mensagem é

atribuída para

dirigida

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

Público em

Trabalhadores

Queda de altura

Construção

geral

(implicitamente)

(2)

civil (3)

Máquinas

Cozinha

iii (4)

industrial

Tabela 21 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 1.

Vídeo 2 - Campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho

Trata-se de vídeo do Ministério do Trabalho, parte da Campanha Nacional de
Prevenção de Acidentes de Trabalho, publicado em 2015 no canal desse mesmo
Ministério no Youtube. A duração é de 30 segundos.
A primeira imagem é em movimento, em câmera lenta e close-up: mãos de uma
pessoa torcendo uma toalha. Em seguida, de uma mão espremendo uma laranja, ambas
denotando uso de força física... imagem em movimento das pernas de um ciclista
pedalando, da tensão em seus músculos, do sangue correndo em suas veias, de um
homem levantando uma caixa no ombro numa atividade de trabalho, um operário
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usando uma furadeira, um motociclista, soldador, todos em close-up e câmera lenta,
enfatizando a ação.
A partir da metade do vídeo uma narração com voz masculina e grave acompanha
as imagens (a narração é também legendada). A primeira frase tem a forma de slogan:
“Você é sua principal ferramenta de trabalho”. Essa frase em si denota que o vídeo seria
dirigido aos trabalhadores. A frase seguinte atribui explicitamente a responsabilidade da
prevenção a trabalhadores e patrões: “Por isso, empregador e empregado têm o dever de
prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida”. A terceira e última frase enfatiza o
ambiente de trabalho, saindo da cultura de individualização: “Com um ambiente de
trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor”. A imagem final é de uma
trabalhadora do setor rural em pé, olhando para a câmera, com feição feliz, em uma
plantação (possivelmente de trigo) com uma colheitadeira mais ao fundo.
Embora as mensagens verbais deixem claro que a responsabilidade da prevenção
não é apenas dos trabalhadores, apenas a representação de trabalhadores aparece no
vídeo, o que acaba por enfatizar implicitamente o papel desses atores na prevenção, os
que estão na operação.
Saliente-se também que na descrição do vídeo publicada no Youtube se lê: “Você
é sua principal ferramenta de trabalho. Prevenir os acidentes e preservar a vida é um
dever de todos.”

Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

iii

a

dirigida
Trabalhadores

Público em
geral

Trabalhadores

Empregadores

Posturais e

Transporte

biomecânicos

(motofrete)

Máquinas

Indústria

b

(motocicleta)
Equipamentos

Serviço

(solda,
furadeira)
Rural

Tabela 22 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 2.
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Vídeo 3 - Canpat - Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho 2018

Produzido pela Enit, do Ministério do Trabalho. Parte da Campanha Nacional de
Prevenção de Acidentes de Trabalho 2018.
O vídeo de 1:20 minuto não possui narração ou falas e é composto por uma
sequência de imagens paradas e palavras e conceitos que vão sendo adicionados às
imagens, tudo acompanhado por uma música ao piano que dá um tom de drama e
comoção. O tema do vídeo, como é explicitado na descrição publicada no Youtube, é
exclusivamente o adoecimento ocupacional.
Inicialmente são apresentados números sobre benefícios concedidos e
afastamentos por adoecimento ocupacional no país. Em seguida aparece escrita a
pergunta “Por quê?”. Uma pergunta que remete a uma explicação ou mesmo
causalidade. Às imagens de trabalhadores da indústria no que seriam situações
ergonomicamente inadequadas, enfatizadas por um círculo em regiões do corpo, como
as costas, são acrescentadas possíveis respostas à pergunta feita anteriormente, também
circulando os itens correspondentes nas imagens: “Falta de planejamento”, “Postos de
trabalho inadequados”, “Falta de Investimento”, “Assédio”, “Falta de informação”,
“Metas excessivas”, “Carga de trabalho”, “Desconhecimento dos riscos”. Essas
respostas começam com as imagens de trabalhadores da indústria, mas são
acrescentadas à tela à medida que outras imagens aparecem. As “metas excessivas”, por
exemplo, é acrescentada quando a imagem de uma mão com várias cápsulas de
comprimido ocupa a tela.
O vídeo se encerra com duas mensagens escritas sobre um fundo imitando uma
parede de tijolos à vista de cor verde: “Muitas vezes não se sabe que as más condições
de trabalho causam doenças ocupacionais, como as LER/Dort, transtornos mentais e
muitas outras”; “Adoecimento ocupacional: um mal invisível e silencioso”. O objetivo
de dar visibilidade à doença ocupacional é explicitado. A mensagem possui uma
abordagem mais próxima da sistêmica, fugindo da individualização e trazendo fatores
exclusivamente organizacionais e ambientais. Uma vez que o poder de determinar
aspectos organizacionais como metas, carga de trabalho, projetar postos de trabalho, é
fundamentalmente do empregador ou gestor, podemos interpretar que implicitamente é
ao empregador ou gestor que está sendo atribuída a responsabilidade principal pela
prevenção.
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Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

dirigida
Público em

Empregadores/gest

Doenças

geral

ores

mentais

a

Ler/Dort

b

Metas abusivas

c

Assédio
Carga de
trabalho
Falta de
investimento
Psicossociais

Tabela 23 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 3.

Vídeo 4 - Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Construção
Civil

Com duração de 30 segundos, esse vídeo foi produzido pelo Tribunal Superior do
Trabalho, publicado em 2012 no Youtube e , segundo a descrição publicada nesse canal,
é o “1º filme da 2ª etapa da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho” do TST.
O vídeo consiste em três diferentes trabalhadores da construção civil, num prédio
em obra, todos equipados com capacete e uniformes de operários, falando para a câmara
sobre algo que não foi feito e que, supõe-se, poderia ter evitado um acidente. O primeiro
fala: “Eu devia ter trocado os andaimes. Mas a obra não podia parar”. O segundo: “Eu
devia ter verificado melhor os tubos. Mas estava chovendo muito”. O terceiro: “A gente
devia ter trocado os cabos do elevador. Mas tava em falta”. Então um narrador, com a
primeira frase tomando toda a tela, afirma: “Acidentes não acontecem por acaso.
Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho”. Enquanto o narrador fala, um trabalhador
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da construção civil usando EPIs, incluindo cinto devidamente preso a uma linha de vida,
realiza uma atividade. Nessa sequência aparece escrito na tela: “A construção civil é a
atividade industrial que mais mata”.
O vídeo, pelos parâmetros de tipos-ideais ou categorização que estamos usando
para análise, carrega uma mensagem ambígua na fala dos personagens. Ao mesmo
tempo em que apresenta apenas operários falando sobre como que uma ação não
realizada por eles poderia ter evitado um acidente – o que imprime um sentido de
responsabilidade pelo acidente e à prevenção aos operários e somente a eles, embora
não àqueles que sofreram o acidente – , as orações adversativas que todos eles falam
remetem em alguma medida a questões organizacionais, de gestão e de mercado.
Principalmente a falta dos cabos do elevador para serem trocados e o fato da obra não
poder parar, fatos que tendem a levar o receptor da mensagem a interpretar como
consequência da pressa para cumprir prazos e diminuir custos por parte dos gestores.

Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

iii

a (2)

vii

b (2)

dirigida
Público em

Trabalhadores (4)

geral

Acidentes

Construção
civil

Empregadores
/gestores (4)
Sociedade em geral

c (2)

Tabela 24 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 4.

Vídeo 5 - Trabalho Seguro 2014: confira o vídeo "Pulverizador" da campanha

Trata-se de vídeo da campanha Trabalho Seguro, de 2014, do TST. Essa produção
audiovisual trata especificamente do perigo do agrotóxico no trabalho rural.
O vídeo de 30 segundos começa com a sequência de um trabalhador roçando uma
plantação com enxada, de chapéu de palha, camisa e calça. Entra então no quadro outro
trabalhador, usando um pulverizador, luva, máscara e todo coberto pela roupa de
proteção. O narrador então fala: “Este é o pulverizador de agrotóxicos. Desde que
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chegou na fazenda não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige
cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização ele é uma doença
de trabalho esperando para acontecer”. Ao final, com o trabalhador que usou o
pulverizador já em casa com a família, ouve-se o filho tossindo, numa representação da
intoxicação passível de ocorrer. Duas frases aparecem então escritas na tela: “Acidentes
não acontecem por acaso. Acidentes acontecem por descaso”. E o narrador encerra com:
“Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho”.
O vídeo apenas mostra dois trabalhadores, e a família de um deles. Nenhum outro
sujeito aparece. A responsabilidade é atribuída assim ao trabalhador, até porque a
prevenção é relacionada à correta utilização, além do uso de EPI. A ideia de descaso
também se encerra em uma visão psicologizante, comportamental e não sistêmica da
prevenção. Não há menção sobre a toxidade dos agrotóxicos liberados no mercado, por
exemplo. A responsabilidade da prevenção recai sobre atores no local de trabalho, cujas
decisões pouco influenciam na mitigação do perigo.
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Tabela 25 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 5.

Vídeo 6 – “A prevenção é o melhor caminho” - Programa Trabalho Seguro - Campanha
de 2014

Com duração de 1:04 minuto, esse vídeo da campanha Trabalho Seguro do TST,
publicado em 2014, consiste no relato de um trabalhador sobrevivente do rompimento
de uma adutora que levou um colega de trabalho à morte. O trabalhador que relata ficou
com sequelas (não sabemos se permanentes). O vídeo possui uma função emotiva
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bastante presente, pela música de fundo, pelas imagens das sequelas, pelo choro do
sobrevivente em certa altura. Aliás, a palavra “sobrevivente” aparece várias vezes,
enfaticamente escrita no vídeo. Não é desprezível o apelo que o vídeo faz ao medo.
Em meio à fala do trabalhador aparece o dado de que ocorrem 700 mil acidentes
de trabalho por ano no Brasil. Não são apresentadas nem causas imediatas nem causas
distantes da operação, o que impossibilita uma explicação ou entendimento do que
levou ao acidente. No entanto o trabalhador sobrevivente afirma aos 56 segundos de
vídeo que: “Poderia ter evitado sim, com certeza”. Sem o pronome pessoal, o sujeito da
oração fica indeterminado. Ele se refere a quem, que poderia ter evitado acidente? A
ele, à empresa, a outros agentes? O sujeito é indeterminado.
Pelo fato de só serem mostrados no vídeo os trabalhadores que estavam na
operação e que foram vítimas do acidente, a mensagem termina por reforçar a ideia de
que a responsabilidade pela prevenção de acidentes seria dos trabalhadores na operação.
A mensagem final, dita pelo narrador é o slogan da campanha: “Trabalho Seguro.
Prevenção é o melhor caminho”.
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Tabela 26 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 6.

Vídeo 7 - Trabalho Seguro: a dor de quem perdeu o pai em um acidente de trabalho

Com duração de 52 segundos, esse o vídeo da campanha Trabalho Seguro do
TST, publicado em 2014, mostra depoimento de um rapaz que perdeu o pai num
acidente de trabalho por choque elétrico na área rural, e também um depoimento da
esposa da vítima. Os depoimentos descrevem a situação do acidente e o impacto
negativo que a morte do pai e esposo teve para eles.
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Em uma de suas falas o filho da vítima diz: “Se o proprietário da fazenda quisesse
fazer a manutenção daquele local, com certeza hoje seria diferente”.
A mensagem possui uma função referencial, mas também uma função emotiva.
Os depoimentos e a música de fundo buscam conscientizar sobre a importância da
prevenção através da comoção. Ao mesmo tempo, aponta a responsabilidade do
empregador pela prevenção dos acidentes.
A mensagem final, dita pelo narrador, segue o mesmo bordão da campanha de
2014 do TST: “Trabalho Seguro. Prevenção é o melhor caminho”.
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Tabela 27 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 7.

Vídeo 8 - Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Acidente: caso
real

Vídeo de 30 segundos produzido pelo TST e publicado em 2011 no Youtube.
Consiste em um “encarregado de obra” da construção civil, no seu local de trabalho,
relatando uma situação de quase-acidente em que o uso do cinto de segurança teria o
salvado:
... quando cheguei no décimo andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Eu não usava o cinto
porque pra mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom
Deus, o cinto me salvou. Se não, eu não taria aqui mais não. Porque onde mais sentiriam
minha falta, não é no trabalho, é na minha casa né, minha família.

Em meio à última frase o operário aparece já não mais de uniforme e no local do
trabalho, mas em casa abraçado com a esposa e os dois filhos pequenos. O vídeo assim
apela a uma tentativa de conscientização do trabalhador pela repercussão que um
acidente teria na sua família. O apelo às consequências para a família é uma tática
antiga, um lugar-comum, em mensagens preventivas de SST direcionadas aos
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trabalhadores (Menéndez-Navarro, 2019). Como se isso fosse fazer os trabalhadores
serem mais diligentes e cuidadosos. Ou seja, implícito está que os acidentes são
resultados de descuidos dos operadores.
A responsabilidade pela prevenção é exclusivamente colocada ao trabalhador, na
sua suposta discricionariedade de usar ou não o EPI cinto de segurança, sem se reportar
a qualquer condicionante organizacional do trabalho.
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Tabela 28 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 8.

Vídeo 9 - Trabalho Seguro 2014: não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de
trabalho

Com duração de 30 segundos, esse o vídeo da campanha Trabalho Seguro do
TST, publicado em 2014, mostra o diálogo de dois trabalhadores numa fábrica. Um
deles se aproxima com uma prancheta e o outro trabalha com um esmeril. O da
prancheta pergunta: “Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho?”. A
resposta, surpreendente é: “Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um
acidente. O diálogo segue:
- Mas já?
- É, a pedra do esmeril vai soltar, e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te
devendo.
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A mensagem escrita aparece então, ocupando a tela: “Não deixe que um acidente
faça parte da sua rotina de trabalho”. E termina com o slogan narrado: “Programa
Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho”.
O diálogo passa a mensagem tanto de que o acidente é algo previsível e
antecipável, e por isso pode ser prevenido, quanto uma normalização do risco e do
acidente, que é contraposta pela mensagem escrita em seguida. De todo modo, no vídeo
a prevenção aparece unicamente como responsabilidade dos trabalhadores, por apenas
aparecerem operários na cena, sem menção a atores externos, e pela função conativa
(imperativo) da mensagem escrita, que se dirige ao trabalhador. Embora o vídeo não dê
qualquer indicação ou caminho para prevenção, nem indique qualquer fator causal de
acidente (embora possamos supor que o esmeril se soltar deva ter relação imediata com
a falta de manutenção de máquinas e equipamentos). Ao não indicar caminhos para
possíveis explicações ou relações causais de acidentes, acaba sobressaindo um apelo ao
medo das consequências do acidente ao trabalhador.
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Tabela 29 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 9.

Vídeo 10 - Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho – “Acidente –
Abertura”

Com uma música melancólica de fundo ao piano, sem narração, o vídeo de 33
segundos produzido pelo TST e publicado no Youtube em 2011 mostra uma sequência
de diferentes atividades de trabalho em que um dos postos de trabalho está vago,
sugerindo que o trabalhador que estava ali morreu em acidente de trabalho ou está
afastado por acidente ou doença. Durante a sequência, números sobre a acidentalidade
no trabalho no país são expostos na tela: “2496 mortes ao ano. 7 mortes por dia”.
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Segue-se então uma mensagem também escrita: “E o local onde eles mais fazem falta,”
– aparecendo então uma família em casa tendo uma refeição, com a mulher olhando
para a cadeira vaga onde se supõe que sentava o marido morto num acidente. E a
mensagem escrita é então finalizada: “não é no trabalho”.
O slogan da campanha aparece escrito ao final: “Programa Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho. Faça Parte”.
Os trabalhadores representados no vídeo são, na sequência: trabalhadores num
escritório ou repartição; trabalhadores numa linha de montagem de indústria;
trabalhadores numa cozinha de restaurante; trabalhador da construção civil (esse se
levantando de um banco e colocando o capacete para retornar ao trabalho).
Mostrando apenas trabalhadores nos locais de trabalho, além da família que sente
a falta dos que morreram, a visão de prevenção na mensagem tende a ficar circunscrita
aos atores no local da atividade, mas a responsabilidade atribuída à prevenção está
bastante indeterminada pela mensagem. A intenção do vídeo provavelmente é a de
colocar os acidentes de trabalho como questão pública e social de maior relevância, sem
se ater a indicações de explicações sobre os acidentes e afastamentos, formas de
prevenção e responsabilidades por ela.
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Tabela 30 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 10.
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Vídeo 11 - Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho – “Acidente –
Pai”

Com mensagem similar ao anterior (10), esse vídeo de 30 segundos do TST,
publicado em 2011, mostra uma criança brincando sozinha com brinquedos numa casa.
Essas imagens são alternadas com trabalhadores em atividades da construção civil,
atividades essas que encontram pontos claros de referência nos brinquedos e na
atividade de brincar da criança. A música melancólica de fundo reflete a melancolia da
criança brincando sozinha, expressa na sua feição.
Ao longo do vídeo as seguintes mensagens escritas aparecem na tela: “Milhares
de brasileiros sofrem acidentes de trabalho todos os dias”. “E o local que eles mais
fazem falta,”. “Não é no trabalho”. Após essa última frase o pai entra pela porta após a
mãe abri-la, e pai e filho correm para se abraçar.
Assim como no vídeo anterior, mostrando apenas trabalhadores em atividades de
trabalho, além da família em casa, a visão de prevenção na mensagem tende a ficar
circunscrita aos atores no local da atividade, mas a responsabilidade atribuída à
prevenção está bastante indeterminada pela mensagem. Igualmente, a intenção do vídeo
provavelmente é a de colocar os acidentes de trabalho como questão pública e social de
maior relevância, sem se ater a indicações de explicações sobre os acidentes e
afastamentos, formas de prevenção e responsabilidades por ela.
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Tabela 31 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 11.
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Vídeo 12 - Trabalho Seguro 2014: confira o vídeo "Fatiadora" da campanha

Nesse vídeo de 30 segundos do TST, publicado em 2014, o personagem principal
é uma máquina fatiadora de frios, numa panificadora. Com a câmera enquadrando a
máquina no ambiente em que ela está, e se aproximando até mostrar ela em close, o
narrador começa a explicar: “Essa é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido
uma máquina exemplar, orgulho da casa”. A sequência de uma trabalhadora operando a
máquina acompanha a narração a partir de certo ponto. A narração prossegue: “Mas o
tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje,
ela é um acidente esperando para acontecer”. O acidente então ocorre, com um grito
dado pela trabalhadora e início de um choro. A sequência para e as seguintes frases
aparecem escritas na tela em fundo preto: “Acidentes não acontecem por acaso.
Acidentes acontecem por descaso”. O narrador encerra com o slogan: “Programa
Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho”.
O vídeo mostra apenas trabalhadores na operação, a própria vítima do acidente.
Isso dificulta a visualização pelo público de outros atores que seriam responsáveis pela
prevenção. Fato esse que gera uma ambiguidade, pois a mensagem sugere que o
acidente ocorre por falta de manutenção/revisão na máquina fatiadora, o que seria de
responsabilidade do empregador. O “descaso”, assim, seria atribuído implicitamente ao
empregador ou gestor.
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Tabela 32 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 12.
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Vídeo 13 – Trabalho Seguro 2014: acidentes não acontecem por acaso, mas por descaso

Publicado pelo TST em 2014, como parte da campanha Trabalho Seguro, o vídeo
de 30 segundos consiste na conversa entre duas trabalhadoras numa fábrica e é
semelhante ao vídeo 9. Uma delas se aproxima, com uma prancheta nas mãos. A colega
está em pé trabalhando com uma máquina, na qual ela alimenta e retira manualmente o
produto.
Com a aproximação da colega, a trabalhadora que está na máquina diz: “Escuta
Paula, vou ter que cancelar a viagem do fim de semana”. A colega responde:
- Ah é sério?
- Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde – olhando
para a própria mão ela continua – Vou perder a mão.
- Mas assim, de repente?
- De repente não, tem dias que isso tá pra acontecer.
Após esse diálogo aparece escrito na tela: “Não deixe que um acidente faça parte
da sua rotina de trabalho” e em seguida o narrador fecha com slogan da campanha:
“Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho”.
O vídeo procura construir a mensagem principal de que acidentes são previsíveis e
evitáveis. Mas a prevenção aparece unicamente como responsabilidade dos
trabalhadores, uma vez que aparecem apenas operárias na cena, sem menção a atores
externos, e pela função conativa (imperativo) da mensagem escrita, que se dirige ao
trabalhador.
Assim como no vídeo 9,

ele não traz qualquer indicação ou caminho para

prevenção, nem indica qualquer fator causal de acidente. Ao não indicar caminhos para
possíveis explicações ou relações causais de acidentes, acaba sobressaindo um apelo ao
medo das consequências do acidente ao trabalhador.
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Tabela 33 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 13.

Vídeo 14 – Trabalho Seguro 2014: confira o vídeo "Pistola de Pregos" da campanha

Vídeo da campanha Trabalho Seguro do TST, de 2014. O personagem principal é
uma pistola de pregos. O vídeo inicia com a aproximação da câmera até um close-up
numa pistola de pregos, que está guardada num armário. Surge a voz do narrador: “Esta
é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade”. O plano seguinte é a pistola
sendo usada por trabalhadores numa fábrica. A narração segue: “Para um profissional
bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos
inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer”.
O exemplo do que seria o inexperiente é mostrado no vídeo com um trabalhador
que, ao não sair o prego como esperado da pistola, acaba direcionando a saída de pregos
contra o próprio rosto. A imagem se encerra com ele dando um grito, o que supõe um
acidente com um prego atingindo seu rosto.
O vídeo termina com as frases na tela: “Acidentes não acontecem por acaso.
Acidentes acontecem por descaso”. E em seguida o slogan da campanha, narrado:
“Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho”.
Embora apenas apareçam operadores do equipamento no vídeo, a função
referencial da mensagem atribui à falta de treinamento a causa do acidente, o que deixa
implícita a responsabilidade do empregador, partindo do pressuposto que ele seria
responsável em fornecer treinamento aos empregados.
A explicação monocausal do acidente se reporta ao erro ou falha humana,
resultado de uma inexperiência ou falta de treinamento.
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Tabela 34 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 14.

Vídeo 15 – Abril Verde - Episódio 01: Não vire manchete de TV!

Produzido pelo MPT e publicado em 2018, esse vídeo de 31 segundos é parte da
campanha Abril Verde24. Ele começa com a imagem de uma pessoa sentada no sofá de
casa assistindo ao noticiário na TV. O apresentador noticia: “Operário sofre acidente de
trabalho em obra e é aposentado por invalidez”. Surge então uma pergunta, através de
um narrador e da frase escrita na tela na TV: “Você gostaria de virar notícia na
televisão?”
Na sequência um trabalhador aposentado por invalidez, mantido em anonimato,
relata as condições de seu acidente. Estava pintando um prédio no balancinho e caiu de
uma altura de três andares. Segundo ele, devido ao cinto ser velho e sem manutenção.
Uma música ao piano ao fundo confere um ar de drama e tristeza à situação. Em
seguida, o narrador fala: “É obrigação do empregador fornecer equipamentos de
proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades”. Ao mesmo tempo aparece
rapidamente na tela a seguinte mensagem:
NR18
É obrigação da empresa:
- Revisar equipamentos antes do uso
- Fornecer EPI em perfeito estado de conservação e funcionamento

24

No dia 28 de abril é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. No Brasil é
utilizada a cor verde para destacar o tema no mês de abril.
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responsabilidade pela prevenção é atribuída aos empregadores. O vídeo embora se
afaste da individualização e responsabilização do operador, permanece próximo a uma
perspectiva hegemônica em SST, denotada pela referência à normatização, sanções (no
caso à empresa) e o uso de EPIs26.
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Tabela 35 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 15.

Vídeo 16 – Abril Verde - Episódio 02: Não vire manchete de rádio!

Análogo ao vídeo anterior (15), dessa vez uma mulher ouve no rádio notícia de
acidente de trabalho com choque elétrico. Em seguida o depoimento de uma
trabalhadora que levou choque elétrico na construção civil e sofreu várias queimaduras.
A mensagem escrita na tela ao final do depoimento:
NR18
É obrigação da empresa:
- Colocar sinalização de Segurança
- Manter afastamento seguro das redes elétricas

O mesmo bordão do vídeo anterior da série Abril verde 2018 do MPT é dito pelo
narrador: “É obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire
manchete, denuncie irregularidades”.
25

Como indicam as frases “Você gostaria de virar notícia na televisão?” e “Não vire manchete, denuncie
irregularidades”.
26
Embora o narrador fale em “equipamentos de proteção” e não em equipamentos de proteção individual,
o que pode significar as proteções individuais e coletivas, no contexto do vídeo, em que o acidente
mostrado foi resultado por falha de EPI, a tendência é que o telespectador interprete como menção feita a
EPI. Uma vez que a cultura hegemônica infelizmente é muito centrada no EPI, é necessário mencionar a a
proteção coletiva para que a interpretação acabe não ficando restrita aos EPIs.
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Como no vídeo anterior, embora a mensagem do vídeo seja dirigida aos
trabalhadores, a responsabilidade pela prevenção é atribuída aos empregadores. O vídeo
se afasta da individualização e responsabilização do operador, e embora se centre
estritamente na obediência às normas e a sanções (à empresa) como medidas
preventivas – até porque foi produzido por uma instituição que tem o viés do Direito – ,
não podemos dizer que ele se centre no uso de EPIs, uma vez que “equipamentos de
proteção” implica também possivelmente os coletivos. Além disso, o vídeo faz menção
a medidas administrativas como sinalização e de planejamento do processo de trabalho
(manter afastamento das redes elétricas) como medidas preventivas.
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Tabela 36 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 16.

Vídeo 17 – Abril Verde - Episódio 03: Não vire manchete de internet!

Também parte da campanha Abril Verde 2018 do MPT, semelhante aos vídeos
anteriores da série, esse contém depoimento de um ajudante de carpinteiro que, segundo
seu relato, tropeçou numa pá em uma obra e bateu com a cabeça, ficando com sequelas.
A mensagem que segue escrita na tela após seu depoimento:
NR18
É obrigação da empresa:
- Antecipar e reconhecer os riscos
- Manter os equipamentos e ferramentas em local adequado
- Limpar as vias de circulação

O narrador repete a mesma mensagem dos vídeos anteriores ao final: “É
obrigação do empregador fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete,
denuncie irregularidades”.
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Como nos outros vídeos da série, embora a mensagem seja dirigida aos
trabalhadores, a responsabilidade pela prevenção é atribuída aos empregadores.
Também de forma semelhante aos anteriores o vídeo se afasta da individualização e
responsabilização do operador, e embora se centre estritamente na obediência às normas
e a sanções (à empresa) como medidas preventivas, ele faz menção a medidas
administrativas como o planejamento do processo e ambiente de trabalho como medidas
preventivas.
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Tabela 37 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 17.

Vídeo 18 – Abril Verde - Episódio 04: Não vire manchete de jornal!

Da mesma série dos três vídeos anteriores, e semelhante a eles na estrutura. Na
manchete do jornal que aparece no início se lê: “Trabalhadora tem perna amputada por
falta de equipamento de proteção coletiva”. Com o narrador falando igualmente na
sequência: “Você gostaria de virar manchete de jornal?”. Segue então o depoimento de
uma trabalhadora, aposentada por invalidez. Segundo ela, trabalhava numa obra e foi
descer rapidamente uma escada, que não tinha corrimão. Ela escorregou e caiu na
argamassadeira. Ela perdeu um pedaço da perna no acidente.
Na sequência aparece escrito na tela:
NR18
É obrigação da empresa:
- Proteger partes móveis de máquinas e equipamentos
- Instalar corrimão e rodapé nas escadas

Termina com as mesmas frases do narrador: “É obrigação do empregador fornecer
equipamentos de proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades”.
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A ênfase nesse vídeo, em relação aos três anteriores da série Abril Verde de 2018
produzidos pelo MPT, é na importância dos equipamentos de proteção coletiva.
Novamente a mensagem é dirigida aos trabalhadores e a responsabilidade pela
prevenção é atribuída aos empregadores, que devem seguir as normas (NR18 no caso)
para não sofrerem denúncias e sanções.
Como nos outros vídeos da série, seu foco é na Construção Civil, uma vez que
chega a apresentar conteúdo da NR18, a norma regulamentadora de SST na Construção
Civil.
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Tabela 38 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 18.

Vídeo 19 – Abril Verde - Episódio 05: Não vire manchete das redes sociais!

Esse episódio inicia com a imagem de um smartphone na mão de uma pessoa, no
qual aparece a figura de um laço preto de luto. O narrador fala: “Você gostaria de um
status assim para os seus amigos?”. A pessoa que segura o smartphone digita num
programa de mensagens instantâneas a pergunta: “O que houve???”. Aparece na
penumbra a silhueta de uma mulher que recebe a mensagem e responde: “O Jorge, meu
melhor amigo, morreu hoje à tarde... ”.
- Meus pêsames, amiga... Como foi isso? ;(
- Ele fazia uma manutenção de estrada quando a máquina tombou! O equipamento
não tinha cabine fechada e nem cinto de segurança. Ele foi lançado para fora da
máquina, não teve nenhuma chance. ;(
- Que triste, meus sentimentos. ;(
A frase “Não vire manchete, denuncie irregularidades” aparece escrita na tela, no
lugar onde nos outros vídeos da série apareciam trechos da NR18. O vídeo termina,
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como os demais, com a voz do narrador afirmando: “É obrigação do empregador
fornecer equipamentos de proteção. Não vire manchete, denuncie irregularidades”. A
descrição do acidente enfatiza a ausência de proteção na máquina, remetendo a
responsabilidade pelo acidente ao empregador, o dono dos meios de produção.
Nessa série de cinco vídeos produzidos pelo MPT na campanha Abril Verde de
2018, fica evidente a escolha do foco do MPT nos acidentes da Construção Civil, assim
como na tentativa de que os empregadores cumpram normas consideradas básicas e
que podem evitar acidentes, agravos e mortes. Supõe-se que muitos casos de acidentes
no setor têm sido avaliados pelo órgão como sendo evitáveis através do cumprimento
de normas existentes. Por outro lado, esses vídeos não apelam diretamente à
consciência do empregador, mas se dirigem ao trabalhador, o maior interessado, para
que não aceite tais situações e denuncie ao MPT.
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Tabela 39 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 19.

Vídeo 20 – Assédio Sexual no trabalho - Episódio 5

Publicado em 2018 no canal do Youtube da Procuradoria Geral do MPT, esse
vídeo produzido pelo MPT e OIT compõe uma série de seis episódios sobre assédio
sexual no trabalho. Todos os episódios centram a mensagem exclusivamente, ou quase,
na função referencial. São vídeos informativos, sem apelos emotivos. Consistem em
animações, em grande parte de situações de assédio sexual no trabalho, intercalados
com informações escritas: desde o conceito de assédio sexual no trabalho, como
identifica-lo, como agir, prevenir e denunciar. Todos os episódios terminam com a
mensagem escrita: “Assédio sexual é crime. E viola as relações de trabalho. Guarde as
provas, não se cale, denuncie!”.
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Escolhemos apenas um episódio para fazer parte do corpus para que vídeos sobre
assédio sexual no trabalho não ficassem sobrerrepresentados no corpus, em relação às
temáticas de SST que encontramos nos vídeos de campanhas preventivas
disponibilizados em plataformas digitais de acesso público. A escolha do episódio 5 se
deve a esse episódio focar na prevenção ao assédio sexual no trabalho.
O vídeo possui 1:19 minuto e começa com a pergunta escrita na tela: “Como
prevenir o Assédio Sexual no trabalho?”. Seguindo com: “Todo local de trabalho deve
ser seguro, sadio e inclusivo”. Entre as medidas que poderiam “ajudar a evitar essa
prática”, são mostradas em animações e escritas na tela: “treinamento de pessoal e de
recursos humanos” (a animação que acompanha as medidas representa uma palestra em
que no slide está escrito “Assédio sexual é crime!”); “capacitação das equipes dos
órgãos de proteção à saúde dos trabalhadores”; “regras claras de conduta de apuração e
de punição de atos de assédio sexual”; “manter um canal de diálogo com os sindicatos”;
“canais de comunicação eficazes, acessíveis e sigilosos” (nesse momento a animação
mostra uma trabalhadora enviando um email reportando o sofrimento de assédio sexual
para o setor de “ética” da empresa e recebendo uma pronta reposta). Como em outros
episódios da série, também é destacada a mensagem antes do final: “Se você vir alguém
sendo assediado sexualmente: Apoie a Vítima!”.
Esse e demais episódios da série são dirigidos primordialmente aos trabalhadores,
os quais são instigados explicitamente a guardar provas, não se calarem e denunciarem
os casos de assédio sexual. Das medidas para ajudar à prevenção, elas são em geral de
atribuição dos empregadores, mas há uma menção também a uma medida que compete
ao Estado, na capacitação de servidores públicos de órgãos de proteção à saúde dos
trabalhadores. O vídeo não deixa claro quem deveria “manter um canal de diálogo
aberto com os sindicatos”, se o empregador ou o trabalhador.
As menções nas medidas preventivas a treinamento, capacitação e medidas
punitivas (mesmo que direcionadas à empresa), são elementos que aproximam à cultura
hegemônica de prevenção em SST. Por outro lado, a abordagem que remete a gestores e
atores distantes da situação de assédio, até mesmo fora da empresa, é um elemento mais
próximo de uma abordagem sistêmica.
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Tabela 40 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 20.

Vídeo 21 – Dia da Mulher - Assédio Moral

Esse vídeo de 38 segundos produzido pelo MPT, e disponibilizado em 2018, é
estruturado por depoimentos de três mulheres em que são expostas situações de assédio.
É apresentada a silhueta dos rostos delas, de modo a não serem identificadas, sobre
fundo azul. As frases principais dos depoimentos aparecem escritas na tela ao lado da
silhueta dos rostos delas.
Primeiro depoimento: “Minha chefe sempre pedia para eu servir cafezinho pra ela.
Ela tinha o prazer em me humilhar”.
Segundo depoimento: “Meu chefe sempre fazia relatório chamando a equipe de
incompetente, de imbecil. E publicava tudo no mural da empresa”.
Terceiro depoimento: “Ele sempre me passava prazos curtos para cumprir, e saía
falando que trabalho está difícil de encontrar”.
Em seguida aparece a frase que toma a tela: “Constranger não é brincadeira”. Na
sequência outras frases aparecem, sobre o mesmo fundo azul, dessa vez com a voz do
narrador as reproduzindo: “E se fosse com você? Assédio moral é ilegal. Previna,
combata e denuncie essa prática”. Essa última frase aparece já com o logo do MPT
abaixo.
O vídeo parece ter intuito apenas de trazer o assédio moral no trabalho ao público
como questão a ser combatida, e trazer o MPT como canal para denúncias. Mas ele não
traz indicações de medidas preventivas e nem de atores responsáveis pela prevenção, e
nem de explicações sobre suas fontes ou relações causais.
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Tabela 41 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 21.

Vídeo 22 – Dia da Mulher - Assédio Sexual

Com estrutura semelhante ao do vídeo anterior (21), também produzido pelo MPT
e disponibilizado em 2018, esse vídeo de 37 segundos contém três curtos depoimentos
de mulheres sobre situações de assédio sexual no trabalho. Apenas a silhueta dos rostos
delas é mostrada, sobre fundo vermelho.
Após o depoimento a mensagem escrita aparece na tela: “Respeite seus colegas de
trabalho”. Essa mensagem indica um direcionamento aos trabalhadores, embora pelo
menos em um dos três depoimentos estivesse claro que o assédio partia de alguém com
poder de demitir a assediada. Na sequência aparecem as frases, com narração: “E se
fosse com você? Assédio moral é crime. Previna, combata e denuncie essa prática”.
O vídeo parece ter objetivo principal de trazer o assédio sexual no trabalho ao
público como questão a ser combatida, e trazer o MPT como canal para denúncias. Ele
traz poucas indicações de medidas preventivas, apela para a consciência dos
trabalhadores e gestores no local de trabalho e também para que se denuncie.
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Tabela 42 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 22.
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Vídeo 23 – Campanha Codemat 10 anos

Esse vídeo de 30 segundos do MPT, do ano de 2013, traz uma boa dose de humor
como componente da sua estrutura narrativa. Dois colegas vão para o vestiário ao apito
do fim do turno numa indústria. Já no vestiário, tirando seus macacões, um deles
pergunta ao outro, que possui um curativo na testa, o que foi aquilo. A resposta é que
foi resultado de uma dividida no futebol. A imagem do que realmente aconteceu, como
memória daquele operário, aparece ao telespectador. Na verdade não se tratou de uma
dividida, mas de uma bolada que ele recebeu na cara após a bola bater na trave. Os
colegas em volta não acreditam na versão dada e brincam com ele.
Na sequência, enquanto a tela é dividida em imagens que mostram sinalizações de
perigo, um extintor e operários usando EPIs numa indústria, a seguinte mensagem é
narrada: “Acidentes acontecem onde você menos espera, imagina onde você espera.
Meio ambiente do trabalho: gerir riscos, prevenir acidentes, promover saúde. Uma
campanha do Ministério Público do Trabalho”.
Mostrando apenas operários, sem menção a outros atores, a mensagem preventiva
parece direcionada a eles, assim como fica implícito a eles o papel primordial na
prevenção, embora ao final, ao mostrar sinalizações e equipamentos como o extintor,
fique implícito algum papel também aos gestores.
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Tabela 43 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 23.
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Vídeo 24 – Negligentes Anônimos - Filme 60"

De 2014, esse vídeo produzido pelo MPT de Sergipe foge do lugar-comum das
mensagens preventivas e da abordagem predominante nos vídeos de prevenção de
órgãos estatais. Isso porque ele só mostra gestores/empregadores, em vez de
trabalhadores. Além disso, frisa a importância do EPC, e que o EPI é apenas um
complemento daquele, ao contrário do que prevalece no senso comum.
No vídeo é representando um encontro do que é nomeado como “Encontro dos
Negligentes Anônimos”, numa clara analogia a grupos de Alcóolatras Anônimos,
Narcóticos Anônimos etc. Os participantes contam entre eles casos de acidentes que
ocorreram, em tom de tristeza, de trauma. Dois deles são identificados por legendas: um
“engenheiro de segurança”, o outro “empresário”. O caso, segundo relato do
engenheiro, foi de morte por queda de altura. O empresário diz que também está muito
triste mas que “foi uma fatalidade” e que “também os operário são culpados” pois “eles
não estavam usando cinto de segurança”. Outro participante do Encontro retruca,
afirmando que “os operários não tiveram culpa, faltou proteção coletiva”. E continua:
“se tivesse guarda-corpo na obra, as quedas e mortes teriam sido evitadas”. O
empresário responde: “eu sei, eu sei, mas é muita pressão, os clientes queriam a entrega
da obra imediata”. O homem que falou sobre o guarda-corpo termina, enfatizando: “A
vida é prioridade, a gente devia ter resistido”.
Em seguida imagens de um velório, com uma família em volta de um corpo num
caixão, enquanto legendas e um narrador apontam as consequências dramáticas de
acidentes: mortes, amputações, sofrimento familiar etc. O narrador por fim salienta a
importância dos EPCs, com legendas da sua fala ocupando a tela: “Os equipamentos de
proteção coletiva (EPC) são prioritários em relação aos individuais (EPI). Use EPI,
exija EPC. Denuncie [aparecendo na tela o número do telefone do MPT]. Ministério
Público do Trabalho”.
A mensagem tanto é dirigida aos trabalhadores (vide função conativa dirigida a
eles nas últimas frases), quanto aos empresários (os responsáveis por colocarem EPC),
quanto ao público em geral. Empresários e gestores (engenheiros de segurança) são os
personagens principais do vídeo e, portanto, do acidente, o que rompe nesse aspecto a
abordagem hegemônica preventiva de SST. Por outro lado a ideia de negligência
persiste, mesmo tenha sido posta em atores longe da operação. Do operador, ela passou
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aos empresários e gestores. Contudo o vídeo também mostra determinantes sociais,
econômicos, de mercado, que explicam a ação (ou não ação) do empresário não como
negligência, mas como resultado de injunções do cliente (mercado). Com isso o vídeo
traz elementos explicativos do acidente e para prevenção que vão além até mesmo da
empresa, indo ao encontro de uma abordagem sistêmica dos acidentes e da prevenção.
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Tabela 44 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 24.

Vídeo 25 – Comercial "Previna-se" - Acidentes de Trabalho

Produzido pelo MPT de Sergipe, esse vídeo de 29 segundos foi publicado em
2010 no Youtube, mas não pelo canal do MPT.
Ele mostra inicialmente, com um áudio que traz uma sensação de suspense e
terror, trabalhadores fazendo serviços em altura sem nenhum equipamento de proteção,
até mesmo de sandália em escada. Serviços esses de manutenção em casas e pequenas
edificações. Há close-up de cortes de fios elétricos com alicates, passando também ao
telespectador a ideia de perigo no trabalho com rede elétrica sem a devida preparação ou
proteção. Close-up de pés de sandálias sobre tábuas também sugerindo a falta de
vestimenta e equipamento adequado. É então que aparece um personagem, que do chão
pergunta para um trabalhador que está num andaime:
- Pedro, o que você tá fazendo?
- O patrão pediu que eu consertasse essa instalação aqui.
- Olha lá hein... se cair daí vai se dar mal. Sem proteção.. com essas sandálias..
que perigo!
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- Que nada rapaz, é rapidinho.
O trabalhador se volta então para continuar o serviço e a legenda “Previna-se”
com telefone e site do MPT abaixo aparecem cobrindo quase toda a tela. Enquanto um
narrador afirma: “Previna-se, evite acidentes no trabalho”, sob o mesmo som de fundo
de suspense e terror do início do vídeo.
Diferentemente do vídeo anterior (24) também produzido pelo MPT de Sergipe,
neste a responsabilidade pela prevenção é depositada sobre o trabalhador, e o foco são
os EPIs, ou melhor, a ausência deles, que é o que os close-ups buscam mostrar. Ao
contrário do anterior, no qual preponderava um paradigma sistêmico de prevenção em
SST, neste vídeo a aproximação do paradigma hegemônico é muito forte, contendo
acentuadamente várias de suas características.
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Tabela 45 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 25.

Vídeo 26 – Ministério Público do Trabalho - Você 10 Acidente 0

Esse vídeo de 30 segundo foi publicado em 2014 no Youtube pela produtora que o
realizou para o MPT.
Ele inicia mostrando prédios em construção, num plano distante que enquadra
alguns prédios. Um trabalhador numa obra pega seu capacete no armário. Um cartaz
aparece ao fundo fixado no tapume onde se lê: “Segurança. Uso obrigatório”. As
imagens que aparecem a seguir representam o pensamento desse trabalhador ao segurar
seu capacete. Cinco situações de trabalho na construção civil são mostradas, e em cada
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uma delas uma legenda com um placar de partida de futebol: “Você 0 x 1 Acidente /
Não fornecimento de equipamento de proteção”; “Você 0 x 2 Acidente / Uso de
máquina sem treinamento”; “Você 0 x 3 Acidente / Trabalho em altura sem dispositivo
antiqueda”; “Você 0 x 4 Acidente / Ausência de guarda-corpo”; “Você 0 x 5 Acidente /
Instalações elétricas inadequadas”.
O vídeo termina com a imagem de três operários da construção civil de verdeamarelo e um deles enrolado na bandeira do Brasil, todos com EPIs (capacetes, luvas,
protetores auditivos e óculos), sorrindo para a câmera com a obra atrás deles enquanto
um narrador fala: “Trabalhar sem condições é jogar contra a vida. Você 10, acidente 0”.
A frase dita e o placar do suposto jogo aparecem também na tela, assim como o logo e o
site do MPT .
O vídeo claramente busca utilizar o clima de Copa do Mundo no Brasil, em 2014
para pautar o tema da prevenção em SST. Apenas operários aparecem no vídeo, o que
dificulta a visualização de outros atores responsáveis pela prevenção, embora os gols
dos acidentes que o vídeo mostra não sejam responsabilidade do trabalhador, como a
colocação de guarda-corpo e o fornecimento de EPI. O placar com “Você”, se referindo
ao trabalhador, mostra que o vídeo é direcionado principalmente aos trabalhadores.
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Tabela 46 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 26.

27

A frequência aqui foi dada pela presença do trabalhador (e somente ele) em cada situação de risco
apresentada, que foram cinco, e mais no plano final com eles em pé de verde-amarelo. Já a frequência de
responsabilidade sobre os empregadores é por conta da “ausência de guarda-corpo”, “instalações elétricas
inadequadas” e “não fornecimento de equipamento de proteção”.
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Vídeo 27 – Ministério Público do Trabalho - Campanha Amianto

Esse vídeo de 30 segundos foi produzido pelo MPT de Santa Catarina, pelo
Fórum de Saúde e Segurança no Trabalho de Santa Catarina (coordenado pelo MPT) e
pela Associação Catarinense de Engenharia de Segurança no Trabalho. Ele está
disponível no Youtube desde 2015 no canal de um ex-funcionário da produtora do
vídeo.
O vídeo consiste na imagem do globo terrestre em movimento mostrando os
países em que já foi banido o amianto crisotila, enquanto um narrador informa que:
há décadas o mundo se deu conta do potencial cancerígeno do amianto crisotila, como
reconhece a Organização Mundial da Saúde. Por isso o amianto crisotila já foi banido em
sessenta e oito países. O Brasil demorou a agir, mas seis estados já o baniram. Em Santa
Catarina essa lei está sendo discutida na Assembleia Legislativa há anos. O que falta para
ser aprovada? Pergunte ao seu deputado.

Aparecendo em seguida a inscrição na tela: “Acabar com o amianto é questão de
vida ou morte!”. Temos aí, ao final, uma função conativa, enquanto o restante do vídeo
é formado por uma função referencial, informativa, da mensagem.
Levando em conta a hierarquia de controle de risco em SST, a mensagem do
vídeo está no extremo oposto do foco no uso de EPI, uma vez que foca na necessidade
de substituição/banimento do perigo, da fonte de risco. A imagem do globo terrestre,
presente em toda a duração do vídeo, também está no extremo oposto de uma visão
centrada no local de operação, no local de trabalho do trabalhador que está na ponta. A
ideia de determinantes sociais, até mesmo globais, para além até mesmo das unidades
particulares de produção, é transmitida pela mensagem do vídeo. A responsabilidade de
toda sociedade e de agentes públicos como os deputados se faz presente, mostrando
mais uma vez que os agravos ligados ao trabalho possuem uma relação com o que é
decidido em nível global e estatal. A pergunta sobre o que falta para o banimento ser
aprovado e o estímulo a que se pergunte ao seu deputado aponta também que os fatores
que determinam agravos no trabalho podem ser inúmeros e também de ordem política,
distantes do local de trabalho.
Esse vídeo, portanto, rompe com o paradigma dominante de campanhas
preventivas em SST, apontando para elementos de uma abordagem sistêmica da
prevenção.

71

Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

dirigida
Público em

Estado (Poder

geral

Público)
Sociedade em geral

Câncer

a

Amianto

b

Tabela 47 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 27.

Vídeo 28 – Campanha do Ministério Público do Trabalho a favor dos sindicatos

Esse vídeo de 45 segundos produzido em 2018 pelo MPT visa estimular e
conscientizar os trabalhadores a apoiarem seus sindicatos. Passa claramente a
mensagem de que as conquistas de direitos dos trabalhadores vieram com luta e
mobilização. Aparentemente ele não seria considerado um vídeo de prevenção em SST
stricto sensu. Mas se nosso olhar ficasse restrito ao que hegemonicamente é considerado
prevenção em SST, tenderíamos a eliminar vídeos como esse do corpus, que embora
não se enquadrem na cultura hegemônica/tecnocrática de prevenção em SST, podem ser
considerados como sendo também, embora não somente, de prevenção em SST a partir
de uma abordagem e visão sistêmica, que incorpora inclusive conhecimentos de
disciplinas como a ciência política e a história. Como salienta a ergonomista Leda Leal
Ferreira (2001), não há avanço nas condições de trabalho sem mobilização e luta dos
trabalhadores:
Perpetua-se, assim, uma ideologia, segundo a qual a melhoria das condições de trabalho é
um assunto exclusivo de técnicos e que é por meio da formação de técnicos nas variadas
disciplinas que se alcançará a melhoria das condições de trabalho no nosso país. Esquece-se
de que, nesse campo, só há avanços quando os interessados se mobilizam e lutam; de que
os verdadeiros protagonistas são os trabalhadores e os empresários e que os técnicos têm
apenas uma posição de coadjuvante (p.208).

Uma das conquistas dos trabalhadores que podemos relacionar diretamente à
prevenção em SST é a redução da jornada de trabalho. Acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho muitas vezes possuem como um dos fatores a extensão da jornada de
trabalho. E como vimos anteriormente, a força coletiva dos trabalhadores nos locais de
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trabalho é fator de prevenção em SST (Grunberg, 1983; 1986; Navarro, 1983; Nichols,
1999; Wallace, 1987; Zoller, 2009).
Bem, no vídeo em questão um narrador retrata brevemente episódios históricos de
luta dos trabalhadores, com som de agitação social ao fundo e com fotos dos
acontecimentos: Greve em Pawtucket em 1824 nos EUA, 102 funcionárias paralisam
uma fábrica têxtil para “protestar contra cortes nos salários” (legenda na tela mostra
“+Direitos Trabalhistas”); 1º de maio de 1886 nos EUA trabalhadores vão às ruas para
“reivindicar uma jornada de trabalho digna” (legenda na tela mostra “Limitação da
Jornada de Trabalho”). Greve geral de 1917 e Greve do ABC em 1979, ambas no Brasil,
são outras lutas históricas que aparecem, enquanto o narrador diz:
A mobilização dos trabalhadores garantiu a conquista de direitos como: limitação da
jornada de trabalho, décimo terceiro salário, férias, proibição de trabalho infantil, licença
maternidade. Trabalhador, muitos já lutaram por você, agora é a sua vez. Fortaleça o seu
sindicato, conquiste direitos com união e participação.

Essa última oração também aparece escrita na tela, com um símbolo de luta, o
punho cerrado erguido ao lado. Na sequência o narrador encerra com: “Uma campanha
Ministério Público do Trabalho”. Durante a narração, após as fotos das lutas históricas,
aparecem imagens de trabalhadores em atividades industriais, além de uma mulher em
exame pré-natal quando é falado sobre licença-maternidade.
A mensagem é dirigida aos trabalhadores. Talvez o conceito de responsabilidade
pela prevenção não se encaixe a um ator que é estimulado a lutar por direitos e
condições de trabalho. Assim, ao mesmo tempo em que ele é dirigido aos trabalhadores,
ele foge completamente ao paradigma dominante de prevenção em SST. Assume uma
perspectiva da classe trabalhadora numa visão de mundo em que a luta de classes é
elemento estruturante das condições de trabalho e de vida.
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Tabela 48 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 28.
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Vídeo 29 – Campanha do ministério público do trabalho

Esse vídeo de 30 segundos do MPT, como fica claro ao seu final, faz parte de uma
campanha do órgão contra o projeto de terceirização irrestrita, estendendo-o à atividadefim. Embora a data de publicação no Youtube, num canal de pessoa física, seja de 2017,
na página do MPT do Facebook esse vídeo foi publicado em novembro de 2016,
período do início dessa campanha contra esses projetos de lei.
O vídeo consiste no diálogo de um trabalhador e uma trabalhadora, ele de gravata
e roupa social, ela de camisa social. Há um terceiro trabalhador que não participa do
diálogo, e que está de camisa polo. Eles formam três filas paralelas e os trabalhadores
atrás deles, compondo as filas, são idênticos entre si. Conforme eles conversam as filas
se movem para frente de tempos em tempos, como se uma esteira se movimentasse e
parasse. Nesses movimentos o trabalhador à frente da fila cai, como se retirado ou
eliminado fosse. E o diálogo continua através do idêntico que estava atrás. O diálogo é o
que segue, iniciado pelo homem trabalhador:
- É, a vida era boa e eu não sabia.
- Nem me fale.
- Antes eu tinha décimo terceiro, FGTS e agora eu tô aqui – nesse momento ela
olha para baixo indicando que está na beira para cair.
- E eu? Salário diminuiu, carga horária aumentou.
- É, talvez melhor assim do que desempregado.
- Não acho não. Perdemos direitos, respeito e dignidade.
Nesse momento o enquadramento começa a se abrir e vemos os trabalhadores
formam essas filas dentro de uma máquina automática de vender salgadinhos, inclusive
com seus valores à mostra: R$3,99, R$5,99... Ao fundo vemos que a máquina está num
ambiente de trabalho, um escritório.
No momento da abertura do enquadramento aparece escrito o slogan “Trabalhador
não é descartável” na parte de baixo da tela e uma narração se inicia: Já imaginou se o
trabalhador fosse descartável? É isso que pode acontecer se a terceirização das
atividades-fim for liberada. Por isso o Ministério Público do Trabalho é contra essa
proposta que explora o trabalhador e lesa a sociedade”.
Como no vídeo anterior (28), embora não faça menção à saúde e segurança no
trabalho, selecionamos esse vídeo para compor o corpus pelos mesmos motivos. Numa
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abordagem mais sistêmica em SST a terceirização é fator de risco, como mostram
pesquisas e estatísticas sobre o tema (Alvez: Mandarini; Sticca, 2016; Castro; Rabelo;
Silva, 2016; Coutinho, 2015; Lima et al.., 2009). Embora a relação explícita com a
saúde do trabalhador não seja feita no vídeo, consideramos que se trata de um vídeo
preventivo em SST – e sobre condições de vida do trabalhador de uma forma geral –
uma vez que a terceirização por diferentes mediações leva a mais mortes, acidentes e
agravos aos trabalhadores. Nesse sentido a mensagem atua sobre um determinante
distante do local do trabalho, focando nos legisladores.
A vestimenta da representação dos trabalhadores no vídeo, e o escritório ao fundo
com uma mesa de reuniões, passa uma representação de trabalhos em escritório, na
parte de gestão de empresas ou no terciário, embora as implicações da terceirização
certamente atinjam o conjunto dos trabalhadores, independente de setor.
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Tabela 49 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 29.

Vídeo 30 – Campanha - Jornada Normal de Trabalho

Esse vídeo de 30 segundos produzido pelo MPT do Rio Grande do Sul, publicado
em 2013 no Youtube pelo MPT, é centrado na função referencial da mensagem, isto é,
busca difundir informações.
Ele consiste na alternância de imagens paradas de trabalhadores da indústria e da
construção civil em atividade, enquanto um narrador traz informações legais sobre
jornada de trabalho e os agravos que podem acarretar uma jornada prolongada.
Legendas que reforçam o que é dito pelo narrador também aparecem, assim como uma
imagem de uma família em momento de descanso quando é falado sobre o direito a um
dia de repouso semanal, preferencialmente aos domingos.
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O vídeo se inicia com um vocativo (“Trabalhadores,”), no qual o narrador indica
que a mensagem é direcionada a esses atores. Entres as consequências do “excesso de
jornada” são apresentados: “doenças do coração”, “estresse”, “depressão”, “outras
doenças” e “acidentes de trabalho”. O vídeo se encerra com o narrador dizendo: “A
observância dessas regras preserva a saúde do trabalhador e lhe dá qualidade de vida.
Trabalhador saudável torna empresa e sociedade saudáveis, contribuindo para a
economia e o crescimento do país”.
Fica a incógnita de quem seria a responsabilidade pela prevenção, prevenção que
nesse caso se daria, segundo o vídeo, pela observância das regras de jornada de
trabalho. Poderíamos supor que a observância dessas regras caberia ao empregador,
porém o vídeo é direcionado aos trabalhadores.
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Tabela 50 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 30.

Vídeo 31 – MPT contra o Assédio Moral

Produzido pelo MPT de São Paulo, esse vídeo de 32 segundos divulgado em 2015
consiste na encenação de uma situação em que um chefe num ambiente de escritório
constrange os trabalhadores e humilha um deles diante dos outros.
Ele chama os trabalhadores para próximo dele e anuncia o “incompetente do
mês”, expondo esse trabalhador aos demais. Entrega-lhe uma espécie de troféu com a
própria foto do empregado. O chefe força que todos aplaudam, enquanto fala com
ironia: “continue assim sem cumprir as metas que você vai longe. Vai bem longe. Vai
pro olho da rua”. E continua, olhando para o restante da equipe: “Mês que vem pode ser
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qualquer um de vocês”. A feição dos trabalhadores é de medo, constrangimento, e a do
“premiado”, além disso, é de humilhação.
Ao final um narrador adverte: “O assédio moral é um abuso mais frequente do que
você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie”. A
mensagem do vídeo é direcionada, portanto, principalmente aos trabalhadores. Mas é
difícil extrair da mensagem quem seriam os responsáveis pela prevenção, já que
denúncia é mais uma reação do que uma medida preventiva. Em termos de abordagem
preventiva, a obediência às regras e bons procedimentos é vista como consequência da
vigilância e de um sistema de punições.
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Tabela 51 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 31.

Vídeo 32 – Campanha de TV - Segurança no trabalho

Esse vídeo de 30 segundos foi produzido pelo MPT do Maranhão. Foi
disponibilizado no Youtube em 2008 por um canal que não é do MPT nem de outro
órgão público. Do título que foi posto ao vídeo, supomos que tenha sido produzido para
veiculação na TV.
O foco da mensagem é o uso de EPIs. O vídeo consiste em imagens de
trabalhadores da construção civil colocando EPIs (botas, luvas, óculos, capacete, cinto)
e em atividade (usando EPIs evidentemente). Com uma música de fundo que ajuda a dar
uma sensação de suspense numa missão de guerra, e com uma imagem que seria de uma
mira de arma focando EPIs que são postos por trabalhadores, uma narração em voz
grave afirma:
O perigo está à solta. Todos os dias, você precisa estar preparado para combatê-lo. É
preciso estar armado da cabeça aos pés para enfrenta-lo. Previna-se contra os acidentes
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de trabalho. Exija da empresa equipamentos de proteção. É mais que generosidade. É lei.
Trabalhar com segurança é um direito seu. Uma campanha do Ministério Público do
Trabalho.

A mensagem é direcionada aos trabalhadores. Foca o uso do EPI como medida
preventiva. Embora seja direcionada ao trabalhador e o instigue ao final a denunciar o
não recebimento de EPIs e a falta de segurança no trabalho, implicitamente coloca sobre
o empregador a responsabilidade sobre os EPIs. O agravo viria de um descumprimento
de lei/norma, mas por parte do empregador, ao não fornecer os EPIs.

Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

v

b

dirigida
Trabalhadores

Empregadores

Acidentes

Construção
Civil

Trabalhadores

vii

Tabela 52 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 32.

Vídeo 33 – Campanha de Prevenção de Acidentes 2014

Produzido pelo Ministério dos Transportes em 2014, esse vídeo de 30 segundos
mostra uma mulher em casa, tomando o café da manhã quando seu telefone toca. Ao
atender, a voz do outro lado da linha diz: “Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido
e as suas filhas sofreram um grave acidente”. Enquanto ouvimos essa voz do outro lado
da linha, efeitos especiais são usados para simular o impacto da batida como se o
cômodo em que ela está fosse o carro e ela estivesse dentro dele. O efeito passa a ideia
do impacto do acidente na vida de toda a família. Com o cômodo bastante destruído e
com ela indo ao chão, uma narração começa a verbalizar a seguinte mensagem, escrita
também na tela sobre fundo preto: “A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija
com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é
acidente, é crime”.
O vídeo não trata especificamente de acidentes de trabalho. Aliás, ele não se
reporta a acidentes de trabalho explicitamente. Podemos crer inclusive que o motorista
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acidentado da história não estava trabalhando, visto que estava com as filhas no
automóvel. Mas é possível que tenha batido em outro motorista que estivesse
trabalhando. Enfim, o fato é que apesar de profissões do setor de transporte rodoviário
serem aquelas com maior número absolutos de acidentes de trabalho típicos, não
encontramos vídeos de campanhas de prevenção de órgãos estatais direcionados a esse
setor produtivo. Parece existir uma tendência na sociedade e nos gestores públicos de
atribuírem os acidentes de trabalho do transporte rodoviário à questão geral de
acidentalidade no trânsito, que também acomete aqueles que não estão trabalhando. Por
isso selecionamos esse vídeo para integrar o corpus, já que se reportando aos acidentes
de trânsito em geral ele indiretamente também lança uma mensagem sobre os acidentes
de trabalho rodoviários. Essa falta de especificidade da atividade de trabalho no trânsito
quando se trata de acidentes, na visão dominante na sociedade, é um elemento em si
para análise. Apesar da alta taxa de mortalidade de motoristas rodoviários em acidentes
de trabalho, e do número absoluto de acidentes típicos de trabalho no setor, parece que
nesse setor de circulação de mercadorias há uma indistinção de trabalho e não trabalho,
uma vez que atividade de dirigir e pilotar automóveis é uma atividade realizada de
forma amadora (não remunerada) por grande parte da população.
A “imprudência” de quem exerce a atividade e opera a máquina, as consequências
para a família da vítima do acidente, a responsabilidade sobre o comportamento do
operador são todos elementos fortes na mensagem desse vídeo e que marcam
claramente sua aproximação da cultura hegemônica de prevenção de acidentes.
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Tabela 53 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 33.

79

Vídeos de entidades sindicais dos trabalhadores

Vídeo 34 – O que é Assédio Moral?

Esse vídeo de 2:40 minutos foi produzido pela Federação dos Trabalhadores do
Serviço Municipal do Estado do Ceará em 2012.
Em uma animação com toques de humor na qual um narrador descreve os
personagens e uma situação de assédio moral, o vídeo busca informar o que caracteriza
uma situação de assédio moral. Os personagens são dois homens de camisa social e
gravata, que trabalham num escritório. O vídeo apresenta também números de assédio
moral no Ceará segundo a percepção dos trabalhadores. O narrador também expõe as
situações de assédio mais relatadas pelos trabalhadores cearenses. São apresentadas
também as consequências do assédio moral para a saúde: “ansiedade”, “depressão”,
“taquicardia”, “síndrome do pânico”, “psicose”, “obesidade”, “imunodeficiência”,
“alergia”, “TOC”. No entanto, o vídeo inclui como consequências do assédio moral o
que são consequências do ambiente de trabalho em sentido amplo.
Por fim há um apelo para que os trabalhadores denunciem a situação de assédio
moral ao sindicato antes que adoeçam. O vídeo instrui também os trabalhadores a colher
indícios para denúncia, assim como não conversar com o agressor sem testemunhas. O
resultado é os dois personagens, o trabalhador e o chefe, tendo um bom relacionamento
após a denúncia. O vídeo termina com o slogan da campanha: “Assédio moral, eu digo
não”.
A mensagem é direcionada aos trabalhadores, como é de se esperar de uma
campanha promovida por uma federação sindical. A responsabilidade pela prevenção
não é muito clara. O vídeo tem como objetivo que os trabalhadores aprendam a
identificar e a denunciar o assédio moral ao sindicato e ao Departamento de Pessoal do
órgão de trabalho. E, segundo a mensagem do vídeo, o sindicato acionaria assim o
Ministério do Trabalho, formando uma espécie de cadeia de ação que envolveria o
trabalhador, o sindicato, o Estado e o empregador.
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Vídeo 35 – Saúde do Trabalhador | SISMMAC

Produzido pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba
(SISMMAC) em parceria com outros sindicatos, esse vídeo de 2018 com 3:33 minutos
de duração é o que mais traz elementos de uma abordagem sistêmica de prevenção entre
todos os vídeos analisados. Ao mesmo tempo expressa uma visão que poderíamos
sintetizar como sendo uma perspectiva de classe trabalhadora como sujeito autônomo
frente ao capital.
A estrutura do vídeo consiste numa narração que expõe visões, ideias e
informações sobre saúde e segurança do trabalhador de forma abrangente, e que é
acompanhada por ilustrações cuja produção – aparecendo o braço da desenhista – são
sincronizadas de modo a ilustrar em imagens ou palavras o que é dito. É bom ressaltar
por sua vez que nossa ênfase nesta descrição será na fala, em detrimento das imagens,
pois o texto falado é o principal veículo de mensagem nesse vídeo, com as imagens
servindo de apoio e reforço.
A função da mensagem que se destaca no vídeo é a função referencial. O vídeo
começa com a imagem de capas de revistas como “Boa Forma” enquanto a narradora
diz: “Comer só comida saudável, e se possível orgânica. Fazer exercício físico todos os
dias. Dormir pelo menos oito horas e não se estressar com o trabalho. Já reparou que
todas essas dicas parecem impossíveis para quem trabalha e precisa dar duro todos os
dias para sobreviver?” Nesse momento uma mulher com um filho pequeno ao lado de
um ônibus são desenhados, transmitindo a ideia de uma rotina de vida dura. A fala
seguinte da narradora deixa claro que se trata de uma mensagem que se opõe à cultura
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dominante de prevenção em SST e à estratégia de individualização: “Todo esse discurso
faz parecer que a nossa saúde faz parte só das nossas escolhas individuais”. Nesse
momento é desenhado um homem de terno e gravata com cabeça, braço e perna
enfaixados, significando um acidentado ou a falta de saúde. A narradora continua: “mas
a verdade é que para a grande maioria da população a saúde é diretamente determinada
pelo trabalho”. Em seguida são informados os números de acidentes de trabalho e
mortes relacionadas no Brasil. A narração afirma: “E há pouco de acidental nesses
casos. Estudos internacionais mostram que apenas três em cada cem acidentes de
grandes proporções são resultados de situações não previstas. Todos os outros são
causados pela forma como o trabalho está organizado, e poderiam ser evitados”. A
explicação de acidentes e agravos, portanto, é remetida explicitamente a fatores
organizacionais.
A ênfase na organização do trabalho como determinando da saúde continua em
seguida:
Passamos mais tempo no trabalho do que em casa, por isso a forma de organização e o
ritmo do trabalho deveriam colocar a nossa saúde em primeiro lugar. Mas não é isso que
acontece. No setor privado a prioridade é garantir lucros cada vez maiores para os
patrões. No setor público, não é diferente. Os gestores só falam em economia como
desculpa para não contratar mais trabalhadores, cortar investimentos, superlotar as
escolas e deixar postos de saúde e assistência social sem estrutura.

Essas últimas frases são ditas enquanto desenhos de trabalhadores (da saúde e
magistério, por exemplo) com dor nas costas, com semblante de exaustão ou uma
imagem com legenda simbolizando uma professora com problemas vocais, relacionam
esses determinantes supostamente econômicos e de gestão como fatores de agravos à
saúde dos trabalhadores. A narração continua, concluindo: “É por isso que as condições
de trabalho no capitalismo adoecem, mutilam e matam. E não são apenas adoecimentos
físicos”. Enquanto isso o desenho do trabalhador cansado numa esteira sendo levado
para um buraco de “Descarte” aparece na tela. São mostradas, escritas, o que seriam “as
principais causas de afastamento”. Por ordem decrescente: “dor nas costas”, “fraturas”,
“depressão, ansiedade, estresse”. Enquanto isso a narração segue: “E não só
adoecimentos físicos. As condições de trabalho junto aos baixos salários, carreiras ruins
e cobranças constantes por resultados, causam adoecimentos psicológicos. Os
transtornos mentais são a terceira causa de afastamentos do trabalho”. Novamente a
explicação dos agravos à saúde dos trabalhadores é relacionada a fatores
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socioeconômicos e organizacionais, além de uma ênfase ser dada aos agravos
psicológicos.
Em seguida, já na segunda metade do vídeo, a narração e as imagens transmitem a
mensagem de que os governos de diversos partidos em vez de cobrarem das empresas
melhores condições de trabalho e de vida para os trabalhadores, implementam ataques
que afetariam diretamente a saúde dos trabalhadores, como a terceirização, a reforma
trabalhista e cortes na saúde pública. Novamente aqui determinantes políticos e sociais
aparecem como explicação para agravos à saúde dos trabalhadores. A terceirização e a
reforma trabalhista são mostradas sinteticamente em aspectos deletérios às condições de
vida dos trabalhadores. A narradora então conclui: “Por isso não dá pra tratar nossa
saúde como resultado apenas das nossas escolhas individuais”. Aparece a imagem de
um trabalhador com feição de estresse e sofrimento perguntando ao médico: “Qual é o
remédio para aguentar o tranco, doutor?”.
A parte final do vídeo é dedicada a um chamado aos trabalhadores, com imagens
– desenhadas como todas as outras à exceção das capas de revista – de trabalhadores
revoltados e de punhos erguidos. Um deles segura um cartaz escrito “Lute”, enquanto a
narradora fala: “É preciso construir um projeto coletivo de resistência nos locais de
trabalho, junto com o sindicato. E também com o conjunto da classe trabalhadora. Para
reverter os ataques e cobrar mudanças na organização do trabalho que acabem com os
adoecimentos”. A narradora e as imagens afirmam que foram “nossas lutas coletivas
que garantiram todos os direitos que temos hoje na área da saúde e segurança do
trabalho”. Com mais algumas afirmações sobre a importância das lutas coletivas e de
colocar a saúde acima dos lucros, o vídeo se encerra com o slogan escrito: “Saúde não
se vende, se defende!”. Um balão é desenhado de forma a deixar explícito que se trata
de uma frase gritada por várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, frisando mais uma
vez a importância das lutas coletivas dos próprios trabalhadores para defender sua
saúde.
A responsabilidade atribuída para prevenção, neste, como em outros vídeos,
parece uma questão deslocada e sem resposta. Embora instigue a ação dos trabalhadores
como forma de evitar agravos, não se trata de responsabilidade no sentido de serem os
agentes com poder ou dever para tal, que é o sentido de responsabilidade atribuído à
categoria da segunda coluna da tabela que temos usado.
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Tabela 55 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 35.

Vídeo 36 – Sindicato lança curta-metragem sobre cotidiano do trabalho home office

Esse vídeo produzido pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo em 2018 possui
3:14 minutos e traz uma mensagem aos trabalhadores sobre alguns possíveis riscos ou
reveses do trabalho em home office.
Ele é estruturado por três encenações de situações de trabalho em home office.
Inicia com uma mulher de pijama deitada no sofá. Ela está trocando os canais da TV
com controle remoto e se regojizando num final de domingo: “Como é bom trabalhar
em casa!”, frase que aparece escrita na tela. Ela comemora não ter que pegar trem
lotado nem condução na segunda-feira e por ficar livre do chefe. O vídeo então alterna
essa mesma personagem, no dia seguinte trabalhando com um notebook no colo no
sofá, com um trabalhador no computador desktop no escritório de casa. Ambos fazendo
um relatório.
Ambos são interrompidos a todo momento, um pela demanda da filha pequena, a
outra pelas demandas da empregada doméstica. Situação que os leva a atraso, irritação e
estresse. Uma cena mostra também a trabalhadora no sofá, com notebook no colo,
celular no ouvido, falando com o chefe e almoçando ao mesmo tempo.
Uma terceira situação com outro personagem é apresentada. Nela o trabalhador
tenta conversar com o chefe por vídeo, usando computador. Mas a conexão falha e
acaba caindo. Ele fala para si mesmo que esqueceu de aumentar seu plano de dados de
internet. Em seguida a luz se apaga e ele se lembra que não pagou a conta de luz. No
84

escuro ele sofre um acidente e aparece em seguida com o braço enfaixado. O vídeo
termina com a seguinte legenda subindo na tela enquanto um narrador as repete:
“Sindicato dos Bancários adverte: Isso é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com
a vida real exige mobilização, organização, luta e resistência”.
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Tabela 56 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 36.

Vídeo 37 – Campanha Assuma o Controle estimula denúncia de bancários - 4/5/16

Produzido em 2016, esse vídeo de 1 minuto do Sindicato dos Bancários de São
Paulo tem como slogan “Assuma o controle e vamos mudar esse jogo”. A imagem
inicial é de uma multidão de pessoas (trabalhadores) que na mudança de enquadramento
percebemos que formam um controle de vídeo game, e o referido slogan aparece escrito
nesse momento.
O vídeo prossegue então com uma série de mensagens escritas sobre fundo branco
e verde ou ditas por uma narradora, com uma batida forte de música rap ao fundo.
“Bancários são os olhos e os ouvidos do sindicato”; “Diga se você é forçado a trabalhar
com pressão por metas abusivas ou que mudam toda hora. Elas atormentam a rotina e
detonam a saúde”; “Sugira melhorias para o seu trabalho”; “É a partir das denúncias
sobre a rotina das agências e departamentos que juntos podemos interferir na gestão e
alterar práticas e que adoecem”.
O vídeo estimula que os bancários denunciem ao sindicato, mostrando o telefone
do mesmo em destaque ao final. A mensagem remete aos riscos psicossociais e a
questões organizacionais e de gestão, que seriam os determinantes desses riscos e dos
agravos à saúde. Quanto à responsabilidade pela prevenção, como nos vídeos de
entidades sindicais que analisamos até aqui, não aparecem responsáveis no sentido de
terem poder e/ou dever.
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Tabela 57 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 37.

Vídeo 38 – Assista e compartilhe curta metragem: Jornada, saúde e condições de
trabalho - 14/8/13

Esse vídeo de 4:14 minutos produzido pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo
em 2013, se estrutura por uma narração que é acompanhada por desenhos que
sincronicamente a ilustram, como se fossem desenhados à medida que o narrador fala.
Até cerca de 1:15 minuto de vídeo, é feito um histórico das lutas dos
trabalhadores bancários desde o início do setor no país, mostrando algumas de suas
conquistas, como a redução da jornada de trabalho até 6 horas por dia e o fim do
trabalho aos sábados. Após esse histórico o vídeo se concentra numa descrição da
realidade atual do bancário, com foco na jornada e condições de trabalho. Apontando
que a jornada vai além das 6 horas, sendo cada vez mais difícil definir o que seria tempo
disponível ou não para o trabalho – o trabalhador usando um telefone celular no
transporte coletivo e na mesa de casa com a família são mostrados em desenhos, como
forma de transmitir a ideia de que o trabalho vai além do local de trabalho e do que é
considerado tempo de trabalho. Treinamentos online, email, celular e a pressão cada vez
maior por resultados e metas são apontados como parte dessa realidade, enquanto a
imagem mostra uma mãe com uma criança de colo chorando, no quarto, e ao mesmo
tempo trabalhando no computador.
O vídeo aponta também, por volta de 2:15 minutos, uma mudança no perfil de
risco e adoecimento dos bancários na história. De extensas jornadas e ambientes
insalubres, que eram fatores para alta incidência de tuberculose na categoria, a
automação a partir dos anos 80 e a necessidade de digitar e trabalhar tão velozmente
quanto a máquina levou a alta incidência de LER/Dort entre bancários, segundo o vídeo.
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A redução do número de funcionários e a pressão para aumento de lucros são também
apontados como fatores para LER/Dort.
A diversificação de produtos bancários, transformando as agências em uma
espécie de loja, na qual os bancários são pressionados a bater metas abusivas, que
“podem lhe custar o emprego caso não sejam alcançadas” também são descritas como a
realidade atual dos bancários.
O narrador afirma: “Cobranças e ameaças constantes configuram o assédio moral
e levam trabalhadores ao adoecimento mental”. O vídeo também expõe a questão da
segurança no local de trabalho, devido ao risco de assaltos, que somaria ainda como
fator de agravos à saúde. Ao final a mensagem de que a qualidade de vida dos bancários
depende do esforço coletivo da categoria é transmitida pela narração e pelas imagens.
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Tabela 58 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 38.

Vídeo 39 – Sintical Contra o Assédio Moral

Vídeo produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias e Cooperativas
da Alimentação de Santa Maria e Região (Sintical). A duração é de 4:44 minutos e foi
publicado no Youtube em 2013 – num canal de pessoa física.
Ele é estruturado por uma narração enquanto imagens paradas e textos escritos se
alternam. A aparência é de uma espécie de slides de powerpoin, porém numa sequência
em vídeo e com narração. O vídeo começa informando um conceito de assédio moral. A
imagem do que seria o assediador é sempre uma ilustração de homem de terno e
gravata, com cara brava, remetendo a uma posição de poder sobre alguém. Em seguida
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é apresentado sucintamente um histórico sobre o assédio moral como questão social e
de debate público. O narrador diz que somente a partido do ano 2000 o assunto ficou
conhecido no Brasil, através de estudos científicos que trataram da violência no
ambiente de trabalho e das consequências para a saúde do trabalhador. Em seguida uma
mensagem do narrador é enfatizada por legendas que tomam a tela: “O assédio moral
não é questão individual, é uma questão de Poder”. O que remete para a organização do
trabalho.
São apresentados então o que seriam fatores relacionados ao assédio moral:
“desemprego elevado”; “precarização do trabalho”; “disputa interna por cargos
valorizada por um crescente estímulo à concorrência”. Portanto, a mensagem se afasta
de explicações sobre a psicologia do agressor, se remetendo a fatores organizacionais e
sociais que o aproximam da abordagem sistêmica, alternativo ao paradigma dominante
em SST.
Na sequência o vídeo apresenta números sobre assédio moral no Brasil e no setor
de frigoríficos e alimentação. Apresenta ainda, sucintamente, dois casos de assédio
moral que foram denunciados ao sindicato e que ocorreram com trabalhadores após
acidentes de trabalho e licença-médica.
São apresentados também aos trabalhadores dicas ou procedimentos para
“enfrentar o assédio moral”, como “não deixar que os laços afetivos sejam quebrados”,
“registrar e guardar provas do assédio”, “procurar conversar com o agressor sempre na
presença de um colega de confiança”, “procurar criar redes de resistência às condutas de
assédio moral”, “denunciar os abusos em todos os órgãos e instituições que apoiam a
luta contra o assédio moral”.

Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

dirigida
Trabalhadores

Psicossociais

Indústria

a (2)

(frigoríficos,
alimentação)
c

Tabela 59 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 39.
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Vídeo 40 – Assédio moral prejudica a saúde do trabalhador

Produzido pelo Sindicato dos Engenheiros do estado do Rio de Janeiro e
publicado em 2018. O vídeo de 57 segundos consiste na apresentação de imagens
ilustrativas e textos escritos que se alternam na tela com uma música ao fundo,
semelhante a uma sequencia de apresentação de slides.
Primeira mensagem escrita que aparece logo ao início do vídeo é: “Assédio moral
prejudica a saúde do trabalhador”, com uma ilustração simbolizando um médico
declarando isso. Em seguida uma mensagem escrita explicita o assédio moral como
fator de surgimento e agravamento de doenças. As consequências elencadas são:
“depressão, hipertensão, doenças do aparelho digestivo e em alguns casos tentativa de
suicídio”. Na sequência uma mensagem com função conativa estimula os trabalhadores
a denunciarem. A palavra “Denuncie” em vermelho ocupa grande parte da tela, com a
figura de um megafone ao lado. Abaixo: “Procure o seu sindicato, o Ministério Público
do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho”. Uma última mensagem ocupa
a tela, em fundo branco, sem imagens: “A organização coletiva é o caminho para
garantir e conquistar nossos direitos!”.
A mensagem, como em todos os vídeos produzidos por sindicatos até aqui
analisados, se dirige aos trabalhadores, como é de se esperar. Novamente, a ideia de ator
responsável pela prevenção, no sentido de poder e dever não é claro ou é ausente, e
como nos demais vídeos analisados até que aqui de sindicatos, ele exorta os
trabalhadores a agirem para se defenderem sua saúde, seja através de denúncia ou
organização coletiva.
O vídeo no entanto não traz um conceito ou explicação do que seria assédio
moral, considerando assim que os trabalhadores a quem ele se dirige já tenham algum
conhecimento do que seja. Tampouco traz elementos para que possamos caracterizar a
mensagem entre os tipos-ideais que construímos. Mas o fato de exortar à organização
coletiva dos trabalhadores faz ele se distanciar de uma visão tecnocrática de prevenção.
Em conjunto essas características do vídeo podem ser interpretadas como uma visão não
determinística, para além da ideia de causa, o que o aproxima de uma das características
possíveis de uma abordagem sistêmica.
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Tabela 60 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 40.

Vídeo 41 – Assédio sexual no local de trabalho

Trata-se de um vídeo de 1:03 minuto produzido em 2012 pelas centrais sindicais
brasileiras e publicado no Youtube pela Força Sindical em 2014.
Com a imagem do rosto de uma mulher em preto e branco, com expressão de
sofrimento e tristeza a ponto de escorrer uma lágrima em certa altura, e um fundo
musical que acrescenta ao ar dramático do vídeo e traz uma função emotiva da
mensagem, uma narradora fornece ao longo do vídeo informações sobre assédio sexual
no trabalho, enquanto algumas palavras e frases aparecem e desaparecem lentamente
num dos cantos da tela.
Em áudio ouvimos no início uma simulação de situação de assédio sexual no
trabalho por um chefe, enquanto as aparecem escritas na tela: “irritação”, “depressão
compulsiva”, “crises de pânico”, “angústia”. Após esse diálogo surge a voz de uma
narradora: “Dizem que o assédio sexual é invisível, é difícil conseguir provas que o
caracterizem. Mas o seu impacto é devastador, para a trabalhadora que o sofre e para
sua família”. A narradora ainda afirma que “a legislação e as políticas públicas são
ineficazes para protege-las, e muitas denúncias são recebidas por pessoas que não estão
capacitadas”.
A partir desse ponto um fundo musical mais alegre se incia, trazendo um
sentimento de esperança. Aimagem já não é do rosto da mulher em sofrimento, mas um
fundo branco escrito: “O seu sindicato assessora e aconselha. Trabalhadores pelas
trabalhadoras”. Mensagem que é repetida em palavras quase idênticas pela narradora.
As mensagens no vídeo não trazem elementos para interpretarmos atribuição de
responsabilidade na prevenção do assédio sexual e suas consequências, assim como
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elementos que os aproximem dos tipos-ideais de culturas ou paradigmas de prevenção
em SST que construímos.
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Tabela 61 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 41.

Vídeo 42 – Vítimas das Teles: Depoimento Celso

Esse vídeo de 3:57 minutos produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações do Distrito Federal, publicado em 2016, faz bastante uso da função
emotiva na mensagem.
O vídeo consiste basicamente no depoimento de um eletrotécnico, ex-funcionário
da Telepar. Ele conta um pouco do que era sua atividade, dos adoecimentos que teve, do
seu processo de desligamento da empresa durante a privatização e como ele reestruturou
sua vida após isso. Em diferentes momentos do depoimento editado o trabalhador se
emociona, explicitando um sofrimento, notadamente quando fala do processo de
demissão. Nesse momento, o enquadramento vai para o rosto dele, de modo a fortalecer
a função emotiva da mensagem. Algo que a música de fundo também reforça, trazendo
um sentimento de drama ao relato. “O meu sonho era ter me aposentado lá. Eu amava
aquela empresa”. Ao dizer essas frases o trabalhador se emociona, fazendo vir à tona o
sofrimento que foi seu desligamento e a privatização que levou ao fim da empresa.
Não conseguir atender a todas as chamadas de clientes aparece como fonte de
estresse, quando exercia sua atividade na Telepar, dando a entender que o quadro de
funcionários era subdimensionado. O trabalho de madrugada lhe causou doenças,
segundo ele – desregulando seu ritmo cicardiano. Teve também uma hérnia de hiato.
Após o depoimento, em fundo preto, aparecem algumas mensagens escritas
descrevendo o que seriam os principais problemas ou agravos da categoria do setor de
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telecomunicações: o assédio moral, principalmente no telemarketing; LER, depressão,
danos às cordas vocais, síndrome do pânico. Em seguida, o link de Facebook é da
campanha Vítimas das Teles é apresentado, como canal de denúncia.
A mensagem parece ser mais direcionada ao publico em geral que aos próprios
trabalhadores. Os fatores de adoecimento e sofrimento psíquico que aparecem no vídeo,
através do relato do trabalhador, são de ordem organizacional (turnos, dimensionamento
da equipe) e até mesmo político-social, como a privatização da empresa, o que
aproxima a mensagem de uma abordagem sistêmica de prevenção.
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Tabela 62 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 42.

Vídeo 43 – Dia Internacional de Combate e Prevenção às LER DORT

Produzido em 2017 pelo Sindicato Químicos Unificados de Campinas e Osasco, o
vídeo de 39 segundos se assemelha a uma sequência de slides, pois consiste em
mensagens de textos sobre ou ao lado de uma imagem ilustrativa. Não há narração,
apenas uma música de fundo. A mensagem do vídeo é basicamente informativa.
Primeira informação mostrada é de que “90% das doenças relacionadas ao
trabalho são representadas pela LER/Dort”. A fonte da estatística não é apresentada.
Com a ilustração de um operário ao lado uma segunda mensagem aparece na tela: “Uma
das causas é o ritmo acelerado exigido nas empresas”. Na sequência há uma chamada
28

Telecomunicações poderia ser enquadrada como Serviço Industrial de Utilidade Pública, o que é um
híbrido entre indústria e serviço. Como a atividade abordada no vídeo é típica de serviço (atendimento a
cliente em escritório), categorizamos como serviço.
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para que os trabalhadores peçam ajuda e agendem consulta com o médico do sindicato:
“Não tenha vergonha em procurar ajuda!” e “Agende uma consulta com o médico do
Sindicato”.
Reproduzimos integralmente todas as mensagens escritas nesse vídeo, que
consiste em apontar a incidência de Ler/Dort, apontar uma do que seria suas causas
principais e chamar o trabalhador a pedir ajuda se necessário além de agendar uma
consulta com o médico do sindicato. A mensagem é dirigida aos trabalhadores. O fator
de adoecimento que aparece é organizacional, o ritmo acelerado do trabalho, o que a
nosso ver aponta indiretamente a responsabilidade pela prevenção ao empregador.
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Vídeo 44 – Parece trabalho, mas é humilhação

Produzido em 2016 pelo Sindicato dos Bancários de Curitiba e região, o vídeo de
2:05 minutos apresenta informações sobre adoecimento de bancários através de
mensagem escritas e faladas, enquanto ilustrações se alternam num estilo semelhante a
apresentações em slides powerpoint.
Entre as diversas estatísticas sobre adoecimento de bancários, a ênfase claramente
é na preponderância das doenças psíquicas. Quase metade dos bancários declaram
sofrimento por metas abusivas, segundo mensagem do vídeo. Ameaça de demissão e
ritmo acelerado de trabalho são outras queixas apresentadas em números. A informação
de que 164 bancários cometeram suicídio no Brasil entre 2006 e 2014 também é
apresentada. O vídeo também informa os “métodos de assédio relatados por bancários
do HSBC”, que seriam: “controle constante do ritmo e da produtividade”, “humilhações
públicas”, “ameaças de demissão”, “horas extras não remuneradas”, “controle do uso do
banheiro”. Estresse e depressão aparecem no vídeo como “os problemas que mais
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atingem os bancários”. Mas também são mencionados: “insônia, enxaqueca, arritmias
cardíacas, ansiedade, síndrome do pânico, gastrite, hipertensão e várias lesões
musculares”. Novamente a ênfase é dada em seguida a doenças psíquicas, na afirmação
de que segundo dados da Previdência, entre 2009 e 2012 as doenças psíquicas foram a
maior causa de afastamentos entre os bancários, tendo crescido 65% no período.
Por fim, o vídeo, através de mensagem escrita e do narrador, aponta como fator de
adoecimento o método de gestão, estimulando ao mesmo tempo para que os
trabalhadores leiam o livro Assédio Moral Organizacional, publicado em parceria pelo
sindicato com o Instituto Declatra.
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Tabela 64 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 44.
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Vídeo de entidades patronais

Vídeo 45 – Com prevenção é que se faz

Vídeo de campanha produzida em 2009 pelo Sesi, que ganhou primeiro lugar no
VII Festival Internacional de Filmes e Multimídia no 19º Congresso Mundial de
SST/OIT em 2011.
Trata-se de um clip de rap com temática de SST. O artista é MV BIL, e a letra é
dele e de Lufe Herlinger. O cenário é uma obra de prédio (construção civil), embora
também apareça um trabalhador no seu deslocamento trabalho-casa-trabalho. A
mensagem, visual e na letra, se aproxima muito da cultura hegemônica de prevenção em
SST. O foco termina por ser o uso de EPIs. São mencionados também treinamento,
sinalização e leitura de cartilha por parte dos trabalhadores. A representação de uma
esposa e filho também aparece rapidamente, acrescentando o lugar-comum da
mensagem que busca conscientizar pelo impacto do acidente na família. Acidentes de
queda em altura e choque elétrico na obra aparecem durante o vídeo. Nenhum outro
agente, além dos trabalhadores (e família) aparece no vídeo. O rap é em primeira
pessoa, com MV Bill representando também um operário. A mensagem é dirigida
fundamentalmente aos trabalhadores, por todo o conteúdo da letra e da linguagem
visual. A responsabilidade pela prevenção também recai primordialmente sobre os
trabalhadores. (“se tem risco tem que ter consciência” é uma estrofe do rap, por
exemplo). Apenas quando a letra alude ao prejuízo de um funcionário acidentado, ela se
remete ao empregador. Há também um apelo ao trabalhador para que “exija da sua
firma um treinamento”. O que mostra como a mensagem é dirigida ao trabalhador
mesmo quando uma responsabilidade é atribuída ao empregador.
Questões organizacionais como prazos, cobranças, pressões de produção não são
mencionadas como fatores explicativos dos acidentes, e também não são mencionados
equipamentos de proteção coletiva.
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Vídeo 46 – Segurança no Trabalho - Soterramento

Produzido pela CBIC e Sesi, esse vídeo publicado no canal do CBIC no Youtube
em 2015 possui duração de 3:38 minutos. Trata-se de uma animação, que simula
situações numa obra em que há risco de soterramento.
O personagem-narrador é um engenheiro. A mensagem é direcionada
principalmente aos trabalhadores. Embora a primeira mensagem preventiva no vídeo
realce a importância do escoramento (uma proteção coletiva), e embora haja uma
explicação do que são os EPCs e do que são os EPIs, a abordagem da mensagem
preventiva se aproxima da cultura hegemônica ou tecnocrática em SST, na forma como
a caracterizamos.
Atenção, participação nos treinamentos, cumprir as normas de segurança, tomar
cuidado são mensagens direcionada aos trabalhadores. Essa abordagem é sintetizada
numa placa que ocupa quase toda a tela após essas mensagens: “Fique Atento! Diga não
aos atos inseguros, também conhecidos como fator pessoal”. O personagem engenheiro
faz um check-list com o operário, para ver se ele tomou uma série de ações de
prevenção. Entre elas o uso de EPIs, treinamento e travamento das escoras e, “com
atenção redobrada”, alerta o engenheiro. O vídeo ressalta também que não devem ser
permitidos veículos trafegando próximo às áreas de escavação, assim como o acesso de
pessoas não autorizadas a essas áreas.
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Ao final o personagem-narrador parece resumir o papel dos trabalhadores na
prevenção, “que devem ficar atentos às normas de segurança”, e dos empresários, “que
devem fornecer todo equipamento e treinamento necessários”.
Por toda a linguagem do vídeo e pela mensagem ser direcionada a ele, para que
tome cuidado e cumpra as normas, o trabalhador na ponta da operação aparece como
principal responsável pela prevenção.
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Vídeo 47 – Segurança no Trabalho - Quedas

Análogo ao anterior, parte da mesma série de vídeos do CBIC e Sesi, mudando
apenas o risco principal na obra de construção civil. Como no vídeo anterior, a
animação também utiliza humor em certos momentos. O narrador também é o
personagem engenheiro.
Mensagem dirigida ao trabalhador, ênfase na atenção do mesmo, uso de EPIs, e
acidente explicado pela quebra de procedimento de segurança, como não atracar o
mosquetão do cinto de segurança. A mensagem sobre “atos inseguros” aparece da
mesma forma, como no vídeo anterior. Embora também sejam apresentados os EPCs
necessários numa obra de prédio, a ênfase acaba sendo nos EPIs e na obediência às
normas por parte do trabalhador, nos aproximando bastante da cultura hegemônica de
prevenção em SST na mensagem.
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Vídeo 48 – Segurança no trabalho: choque elétrico

Da mesma série produzida pelo CBIC e Sesi dos dois vídeos anteriores, utiliza a
mesma estrutura narrativa e ideias centrais que aparecem nos anteriores, abordando o
risco de choque elétrico na construção civil.
Embora a menção a ato inseguro não apareça neste vídeo e, assim como nos
anteriores da série, seja informado os EPIs e EPCs necessários em cada situação, a
abordagem foca sobretudo o comportamento do trabalhador e o uso de EPIs. Mensagens
como essas são direcionadas ao trabalhador: “fique atento ao seu comportamento”
“também tem que usar os EPIs”, “cumprir as normas” e “fazer tudo com calma e
atenção”. Fatores organizacionais e sociais que repercutem nas ações do trabalhador não
são tocados, deixando um viés psicologizante e restrito ao canteiro de obras.
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Vídeo 49 – Construindo Segurança & Saúde - CBIC

Publicado pelo CBIC em 2016, esse vídeo de 4:08 minutos direcionado aos
empregadores também é uma animação cujo narrador-personagem é o mesmo
engenheiro dos vídeos anteriores.
O vídeo visa persuadir os empregadores de que o investimento em prevenção é
uma boa escolha econômica, ao mesmo tempo em que tem o intuito de divulgar aos
empregadores uma ferramenta de cálculo de custo de acidentes disponibilizada pelo
CBIC. É um lugar-comum a tentativa de persuadir gestores e empresários a investirem
em prevenção de acidentes a partir de um discurso econômico29. Para isso o narradorpersonagem apresenta sucintamente o funcionamento dos afastamentos do INSS e
principalmente do NTEP, e a relação deles com os custos da empresa com acidentes.
Um exemplo hipotético é apresentando com números. Para não atrasar uma obra e
não perder o concreto que estava pronto, o gestor decide por botas inadequadas para os
empregados. Esses EPIs improvisados teriam resultado em agravos e afastamentos de
trabalhadores. No cálculo de custos apresentado pelo narrador-personagem fica claro
como a espera pelos EPIs corretos teria economizado muito à empresa. A decisão do
gestor é narrada como “descuidada”. O conceito de falta de cuidado, desatenção para
explicar agravos e acidentes continua presente, embora dessa vez tenha migrado aos
gestores ou empregadores. O foco continua sendo no EPI como medida preventiva, uma
vez que ele que aparece no exemplo como investimento em prevenção.
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29

Sobre o alcance de mensagens preventivas com esse viés economicista nos dias de hoje, ver Liberato
(2016). E para uma crítica desse lugar-comum de que os critérios econômicos de produção e a saúde do
trabalhador convergem, embasada em análise de custo benefícios, ver Lima e Samohyl (1986).
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Vídeo 50 – Dia de Reflexão – 2011

Vídeo de 4:05 minutos produzido pela Vale. Segundo a descrição do vídeo feito
pela empresa no Youtube, trata-se de um vídeo interno e que foi eleito o melhor filme
no Cannes Corporate Media & TV Awards.
O vídeo produz uma mensagem quase que puramente emotiva. Em imagens em
preto e branco com um fundo preto, vão sendo alternados trechos de depoimentos de
homens e mulheres de diferentes nacionalidades, em close-up. A música ao fundo ajuda
a criar também o ambiente de drama e emoção. Os depoimentos começam pela
declaração de amor a um ente querido, o que essa pessoa representou ou representa na
nas suas vidas. À medida que o vídeo avança, vamos notando que aqueles entes já não
estão mais presentes na vida delas, e a emoção da ausência, de relembrar o momento da
perda começa a aparecer nas vozes embargadas, nos choros contidos, e nas próprias
palavras quando elas saem. Por fim eles seguram uma moldura de quadro, com seus
rostos num dos cantos dentro da moldura, transmitindo a mensagem de quem ao lado
falta alguém. Então algumas mensagens escritas aparecem na tela: “Respeito à vida, um
valor inviolável para a Vale”; “Todos os depoimentos são reais, de pessoas que não
trabalham na Vale”. Imagens de fotos em família aparecem em seguida. Outra
mensagem surge: “São histórias para você pensar no valor da sua vida e de quem você
ama”. Por fim: “E você, o que sentiria?”.
A mensagem apela à emoção e a uma suposta conscientização pelo impacto de
morte por acidente (de trabalho) nos familiares. Os depoimentos não falam como o ente
querido morreu, se foi acidente de trabalho ou não. Que se trata de algo relacionado ao
trabalho fica subentendido pelo contexto em que o vídeo é apresentado e por quem o
produziu. Não fica explícito se a mensagem se dirige (apenas) aos trabalhadores, a não
ser no momento em que aparece a frase “São histórias para você pensar no valor da sua
vida e de quem você ama”, o que denota que a mensagem é dirigida àqueles que correm
risco de acidente na sua atividade (grosso modo os trabalhadores). Tal mensagem
indiretamente também atribui uma responsabilidade por uma falta de consciência do
risco ou comportamento de quem se acidenta. De certa forma faz um apelo ao medo,
mostrando a tradicional lembrança da família e do sofrimento que sua morte causará a
ela. O slogan de respeito à vida como valor inviolável da Vale atribui também
indiretamente a responsabilidade da prevenção ao empregador.
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Vídeo 51 – Dia de Reflexão 2016: Por que correr riscos?

Com 7:31 minutos de duração, esse vídeo da Vale se baseia também na função
emotiva da mensagem, embora a função referencial (informativa) apareça mais do que
no vídeo anterior.
Com músicas de fundo que buscam ressaltar a função emotiva, o vídeo é
estruturado pelo depoimento de trabalhadores da Vale de diversos países do mundo
relatando situações de acidente ou quase-acidente por que passaram e suas
consequências, dentro ou fora do trabalho; e também é estruturado pela edição de uma
atividade que foi gravada com alguns trabalhadores da Vale no Brasil, na qual Caio
Alexandre, um homem que sofreu queimaduras graves com álcool brincando quando era
criança, o deixando com sequelas estéticas para toda a vida, conta sua história. Em meio
aos relatos e a essa espécie de dinâmica de grupo, algumas mensagens escritas são
postas na tela em intervalos de tempo.
A mensagem é dirigida aos trabalhadores e a responsabilidade pela prevenção,
como veremos abaixo, também é dirigida primordialmente a eles, na operação. As
consequências de um acidente para a família da vítima aparecem em mais de um
momento no vídeo, lugar-comum na tradicional abordagem preventiva que
implicitamente supõe como causa de acidente uma falta de consciência das
consequências e uma falta de cuidado e atenção do operador.
Na dinâmica de grupo os trabalhadores relatam travessuras de criança, que
resultaram ou não em acidente. O convidado, que seu queimou com álcool quando era
criança, evidencia a analogia feita e explicitada entre o trabalhador e uma criança. Há
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claramente uma infantilização do trabalhador na mensagem a essa altura, como se o
acidente fosse consequência de um comportamento infantil do trabalhador. Após alguns
relatos dessas travessuras de infância por parte de trabalhadores uma mensagem escrita
aparece na tela: “A falta de percepção de riscos pode causar acidentes. Que podem
mudar uma vida”. Caio Alexandre entra em cena um pouco depois, o qual entre outras
coisas afirma: “A gente quando é criança não tem a real percepção do perigo, o que é o
contrário de um adulto, que ele só se coloca em risco porque quer”. Lembramos que o
vídeo é bastante editado, portanto as falas e mensagens foram escolhidas para estarem
ali. Caio Alexandre mais adiante diz: “... plantar um pouquinho de consciência no
adulto. Porque o adulto sim, ele tem a capacidade de parar, pensar e avaliar”. Na
sequência imediata a essa fala uma mensagem escrita aparece na tela: “Não espere
acontecer, tome decisões mais seguras”. Uma das trabalhadoras da dinâmica afirma:
“Olhe ao redor, você observa, você vê uma coisa que pode estar gerando um acidente,
pode estar prejudicando alguém. Você ter percepção de identificar, e, principalmente,
atuar para que não aconteça”. Outro afirma: “Vou pensar duas, três, quatro vezes antes
de fazer qualquer coisa”. Muitas outras frases ditas pelos trabalhadores e colocadas no
vídeo expressam elementos através dos quais caracterizamos o que seria a cultura
hegemônica de prevenção em SST. Por fim, na tela sobre fundo preto aparecem as
seguintes mensagens escritas: “Por que correr riscos? Pare. Pense. Cuide.”.
A mensagem é dirigida ao trabalhador e ele é visto como o responsável pela
prevenção, num modelo implícito no qual os acidentes são resultado de comportamento
inadequado, falta de atenção, falta de cuidado do operador. O apelo ao medo das
consequências de um acidente, principalmente à família, também aparece, como se esse
comportamento descuidado ou inadequado no trabalho fosse resultado de uma falta de
consciência ou juízo. Embutida está a visão de que pode haver trabalho sem risco e que
o trabalhador no seu dia-a-dia pode parar, pensar várias vezes para cada ação; como se
tivesse autonomia irrestrita para impor seu ritmo sobre injunções hierárquicas,
econômicas e do processo de trabalho em equipe; e como se fosse possível viver ou
trabalhar sem um conjunto de ações que são incorporadas e que não passam mais pela
ação reflexiva30.

30

Há todo um campo, como parte ou em contato com a ergonomia da atividade, que já não nos permite
continuar com esse modelo de trabalho real em que se supõe a possibilidade de risco zero, em que os
riscos podem ser todos antecipados e em que a ação pode ser a todo momento resultado de (profunda)
reflexão. No trabalho, sabemos que há sempre um compromisso, da gestão ao operador, entre a
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Em suma, as mensagens este vídeo envia, e a quem envia, colocam ele muito
próximo do tipo-ideal que construímos de cultura ou paradigma hegemônico de
prevenção em SST.
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Vídeo 52 – Dia de Reflexão – 2012

Com 4:29 minutos de duração, a mensagem das quatro situações encenadas que
constituem o vídeo são sintetizadas nas frases escritas na tela ao final: “Na vida, você
nem sempre tem uma segunda chance. Coloque sua segurança em primeiro lugar”.
As quatro situações apresentadas envolvem o mesmo personagem e sua família.
Não há diálogos nem narração. A primeira situação é na cozinha de casa. O homem está
com sua esposa e filho pequeno e vai pegar algo que está no alto de uma estante na
cozinha. Sobe numa banqueta. O acidente acontece com ele se desequilibrando, o pote
de vidro quebrando no chão e a banqueta virando com ele. Mas o acontecimento
retrocede no tempo, como se ele pudesse escolher fazer diferente. Então em vez da
banqueta ele pega uma escada e o acidente não ocorre. A segunda situação ainda é no
ambiente familiar. Ao sair de carro com o filho no banco de trás e sem cinto, uma freada
brusca não prevista faz o garoto se machucar. Retrocedendo no tempo ele coloca o cinto
no filho e a freada não causa nada ao garoto. A terceira situação já é no ambiente de
trabalho, industrial. Ele retira a grade de proteção de uma parte móvel de uma máquina
para fazer manutenção e um colega liga a máquina sem saber que ele está ali. O
manutenção da segurança e injunções econômicas, o que por si só já significa sempre a aceitação de
algum nível de risco à segurança e saúde dos trabalhadores.
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acidente ocorre. Retrocedendo no tempo ele realiza os procedimentos para que ninguém
ligue inadvertidamente a máquina enquanto ele realiza a manutenção. A quarta situação
é num pátio de mineração. Ele está com outros trabalhadores conversando algo, parte do
trabalho. Porém estão debaixo da área em que guindastes estão operando. Uma peça que
um guindaste move cai sobre ele. Retrocedendo no tempo são colocadas proteções
coletivas, isolando a área dos guindastes para que ninguém fique sob eles. Por fim o
trabalhador aparece novamente com sua família, no nascimento de mais um filho.
A mensagem é direcionada aos trabalhadores e, como deixa claro também a
mensagem escrita ao final, atribui a responsabilidade pela prevenção a eles. Os
trabalhadores devem utilizar os equipamentos certos, seguir os procedimentos e normas,
para que não ocorram acidentes e para que a vida em família não seja prejudicada. É
uma perspectiva bem tradicional de campanha comunicativa de prevenção em SST,
presente em cartazes em meados do século passado, como nos mostra MenéndezNavarro (2019).
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Tabela 72 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 52.

Vídeo 53 – Dia de Reflexão – 2013

Com 2:05 minutos de duração, a mensagem desse vídeo, sem diálogos ou
narração, composto por diversas situações de trabalho e de vida cotidiana, é sintetizada
nas frases que aparecem na tela ao final: “A falta de cuidado pode durar para sempre.
Por que arriscar uma vida inteira por causa de alguns segundos? Cuidar de si, cuidar do
outro, deixar que cuidem de você”.
São cronometrados na tela os segundos que levam para se colocar óculos de
proteção, para esperar o sinal abrir para atravessar a rua, para se colocar um cinto de
segurança, para se colocar uma sinalização para que outro não se acidente no trabalho
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ou para alertar um colega a ficar sentado no que seria a postura correta31. A ideia é que
para manter a própria segurança (e também dos outros) é pouco tempo que se gasta.
Busca-se assim conscientizar da relação custo-benefício totalmente favorável a não
deixar de usar os equipamentos de segurança para não perder tempo. Mas será se os
trabalhadores deixam de usar EPI ou seguir procedimentos para não perder esses
segundos? E se sim, qual haveria motivo de não poder perder tempo? Respostas que o
vídeo não indica.
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Tabela 73 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 53.

Vídeo 54 – Segurança - Por trás de uma vida, existem muitas outras

Produzido pela Vale em 2011, com duração de 1:10 minuto. Num ambiente de
trabalho na mineração, um trabalhador fala no rádio para os demais ouvirem: “Hoje eu
trouxe uma pessoa muito especial para falar de segurança. E ela vai dar uma palavrinha
com vocês”. É uma criança que fala: “Oi pai, é o Felipe. Presta atenção na segurança
hein... e cuida bem dos seus amigos aí, tá?”. Na sequência aparecem mensagens escritas
na tela sobre a importância que a Vale dá para SST. A criança continua: “Te vejo lá em
casa tá pai, um beijo!”. O pai abre um sorriso segurando o rádio ao lado de colegas de
trabalho.
Ao final, mensagens aparecem escritas sobre o fundo branco na tela:
Lembre-se: Prevenir é a melhor opção. Conheça todos os procedimentos de trabalho e não
permita condições inseguras e inadequadas.
Lembre-se: Utilize os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção
individual.
31

Sobre o mito da postura correta, ver Assunção (2004).
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Lembre-se: Saúde e segurança começam no cuidado com a sua alimentação.

O vídeo utiliza a família, como na maioria dos vídeos da Vale aqui analisados,
como suposto instrumento de conscientização para o trabalhador manter sua segurança.
Segurança essa que seria mantida seguindo os procedimentos e normas e usando EPIs e
EPCs.
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Tabela 74 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 54.

Vídeo 55 – Por que falar sobre saúde mental?

De 2018, esse vídeo da Vale tem 1:44 minuto de duração. Consiste em uma
sequência de imagens e uma narração falando sobre saúde mental. As imagens são
montagens, que dão certo tom surrealista, sem tanta preocupação que sejam muito
diretas ou óbvias em relação ao que representam. Elas não ajudam muito a um
entendimento ou interpretação da mensagem do vídeo, o que obriga o público a prestar
mais atenção ao que é dito pelo narrador.
O conteúdo da narração versa sobre como deixamos de lado a saúde mental, em
relação à saúde física. Versa sobre tabus em torno da saúde mental, procurando assim
quebrar barreiras para se tratar do tema e acabar com a discriminação em relação a ele,
de modo que haja aceitação e atenção ao tema para que as pessoas peçam ajuda quando
necessário. “Transtorno mental precisa de acolhimento, não de discriminação” é a
penúltima frase do vídeo, que sintetiza bastante do seu teor.
Não há nenhuma referência sobre trabalho e sobre fatores de adoecimento mental.
O vídeo trata dos empecilhos para tratamento e acolhimento. Ou seja, stricto sensu não
se trata de um vídeo de campanha preventiva em SST. Resta a dúvida se essa ausência
num vídeo corporativo sobre saúde mental se deve a supostamente ser difícil falar de
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fatores de adoecimento mental de trabalhadores sem falar de fatores organizacionais do
trabalho como explicação ou causa?

Atores a

Responsabilidade

Fatores de

quem a

atribuída para

mensagem é

prevenção

Setores

Elementos

Elementos de

risco, perigos e

do

uma

consequências

paradigma

abordagem

dominante

sistêmica

dirigida
Público em

Doenças

geral

mentais

Tabela 75 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 55.

Vídeo 56 – Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Desconecte-se

Publicado em 2018 no canal do Sest/Senat no Youtube, esse vídeo tem 47
segundos de duração e trata do uso de celulares no trânsito rodoviário como fator de
acidentes.
Traz casos de acidentes em que o motorista estava usando celular. “Pegou no
volante, presta atenção no trânsito” é mensagem que reverbera, do depoimento de uma
mulher que teve um amigo vitimado. Em seguida o vídeo se encerra com a figura de um
celular com a mensagem nele: “Nenhuma mensagem vale mais que a vida”. O vídeo
também mostra o título de uma matéria de jornal em que se lê: “Celular é a terceira
maior causa de mortes no trânsito, diz pesquisa”.
O vídeo utiliza bastante a função emotiva da mensagem e se dirige àqueles que
dirigem automóveis, como amadores ou como profissionais. A responsabilidade pela
prevenção no vídeo recai sobre eles. Como já notamos anteriormente, a prevenção de
acidentes de trabalho no setor de transporte rodoviário costuma perder a especificidade
do acidente de trabalho, imergindo em campanhas preventivas que teriam alcance tanto
a motoristas profissionais quanto a amadores. De toda forma, o direcionamento da
campanha aos motoristas, e atribuindo a eles a responsabilidade pela prevenção
aproxima a campanha da cultura hegemônica de prevenção em SST.
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Tabela 76 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 56.

Vídeo 57 – Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Descanse

Esse vídeo de 2018, com 2:17 minutos de duração, consiste em uma fisioterapeuta
dando informações sobre como evitar problemas de saúde devido ao prolongado tempo
em posição sentada dos motoristas. A função da mensagem é referencial, isto é,
informativa, sem função emotiva ou conativa.
Pausas e alongamentos, ter uma atividade física no cotidiano, organizar o
ambiente de trabalho verificando conforto, altura do banco, posição dos retrovisores etc.
são sinteticamente as dicas ou informações transmitidas para não se ter, por exemplo,
um problema na coluna. “Cuide de sua postura ao dirigir” é uma frase dita pela
fisioterapeuta que sintetiza grande parte da abordagem nesse vídeo. Dirigida ao
trabalhador, que é visto como responsável por gerenciar sua postura e sua condição
física, sem que constrangimentos organizacionais, econômicos e sociais sejam
mencionados.
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Tabela 77 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 57.
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Vídeo 58 – Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Atenção ao
dirigir

Esse vídeo também aborda o uso do celular enquanto se dirige um veículo.
Também de 2018 e com duração de 1:14 minuto, ele trabalha com a função emotiva,
construída pela música de fundo e por algumas imagens e representações de acidentes.
Porém prevalece a função referencial, através da fala de uma psicóloga do Sest/Senat.
A psicóloga aponta o uso do celular na direção como um “estímulo distrativo” que
diminui a atenção na atividade que ela desempenha, aumentando a chance de sofrer um
acidente. Além disso, a psicóloga aponta que o uso do celular irá manter um nível de
ansiedade mais elevado, o que também seria prejudicial ao longo do tempo. Apela
também para que o motorista reflita “qual comportamento devo emitir” quando está
dirigindo, no sentido de onde deve estar a atenção. O vídeo se encerra com a imagem de
um celular com a mensagem na sua tela: “Nenhuma mensagem vale mais que a vida”.
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Tabela 78 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 58.

Vídeo 59 – Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Alimentação

Publicado em 2018 e com duração de 1:22 minuto, o vídeo consiste numa
nutricionista do Sest/Senat dando “dicas” de alimentação aos motoristas. Auxiliar na
qualidade da saúde, da disposição e energia, aumentar a atenção no volante e ajudar na
prevenção e tratamento de doenças são apresentados como possíveis efeitos positivos de
uma alimentação adequada. As dicas de alimentação, se postas em prática, são
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apresentadas como ações de prevenção de acidentes nas estradas. A falta de atenção do
motorista acaba aparecendo indiretamente como explicação (única) ou o fator de
acidentes nas estradas.
A mensagem é puramente informativa, sem função emotiva.
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Tabela 79 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 59.

Vídeo 60 – Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Tranquilidade

Também de 2018, com duração de 1:21 minuto, o vídeo consiste na explanação de
uma psicóloga que busca informar ou conscientizar o motorista da importância de estar
tranquilo e descansado como meio de prevenir acidentes.
Tentar sempre ter uma boa noite de sono, estar concentrado e atento enquanto
dirige, são apresentados como fatores de prevenção de acidentes, o que, indiretamente,
atribui os acidentes à desatenção e sono. Nenhum outro fator ou ator para além do
trabalhador na operação do veículo aparece como explicativo do acidente. O foco mais
uma vez recai sobre o trabalhador, seu comportamento e condição psicofísica, que por si
encerram a causalidade.
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Tabela 80 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 60.

Vídeo 61 – Prevenção de Acidentes Dicas instrutor

Esse vídeo de 2018, de 1:12 minuto de duração, consiste na fala de um Instrutor
do Sest/Senat. Os elementos visuais são simplesmente a imagem do instrutor falando e
o fundo atrás dele.
O Instrutor salienta a importância de estar atualizado e buscar informações, pois o
trânsito e as pessoas mudam. Lembra dos “cinco elementos de direção defensiva:
conhecimento, atenção, previsão, decisão, habilidade”. Os motoristas carregando esses
elementos sempre consigo, teríamos assim um “trânsito mais prudente, sem tanta
negligência, sem tanta imperícia”. E relembra ao final a importância da informação:
“Vamos nos conscientizar, precisamos estar sempre em contato com a informação”.
A mensagem é dirigida aos trabalhadores (motoristas) e vincula a prevenção de
acidentes

a

fatores

como

competências,

habilidades,

prudência,

atenção e

conscientização dos motoristas. Isso aproxima a mensagem da abordagem preventiva da
cultura hegemônica em SST.
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Tabela 81 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 61.

Vídeo 62 – Promoção da Saúde - Higiene Pessoal

Esse vídeo do Senar possui 11:46 minutos de duração e foi publicado em 2017 no
canal do Youtube do Senar Brasil. Selecionamos ele para o corpus pois esse vídeo e
outro, de quase meia hora sobre combate a incêndios, foram os únicos que encontramos
com assuntos correlatos à prevenção em SST no setor rural32.
Ao longo do vídeo, profissionais (médico, enfermeira, odontóloga) se revezam
fornecendo informações sobre higiene corporal, bucal, sexual. Em boa parte do tempo
imagens de uma criança fazendo higienização ilustram as práticas faladas. O contato
com a terra e com os animais no meio rural são levantados como fatores que tornam
mais propício contrair doenças. A importância do acesso à água potável também é
salientado, assim como manter o ambiente do lar livre de pragas descartando
corretamente o lixo e mantendo sempre limpo.
A mensagem é informativa, se dirige aos trabalhadores, mas não na sua atividade
de trabalho. Quando menciona a importância do ambiente para a saúde se refere ao
ambiente do lar, e não do trabalho, embora principalmente no meio rural ambos possam
se confundir.
Porém, o vídeo não trata de prevenção de acidentes e doenças de trabalho, embora
trate de saúde do trabalhador. Por um lado pode-se interpretar como uma demonstração
de uma visão mais sistêmica no campo de SST, que leva em conta fatores sociais e fora
32

A ausência ou quase inexistência de vídeos de campanhas preventivas em SST para as atividades rurais,
principalmente por parte de trabalhadores e empregadores é um fato em si para análise. Uma hipótese é
que vídeos não sejam o meio mais propício ao alcance de mensagens preventivas no meio rural. Mas
cremos que provavelmente outros fatores também explicam essa baixa produção.
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do local de trabalho. Por outro lado podemos interpretar que o vídeo não traz elementos
de nenhuma das duas abordagens que formulamos em tipos-ideais, e que a
responsabilidade por manter a saúde aparece unicamente como atribuição dos próprios
indivíduos.
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Tabela 82 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 62.

Vídeo 63 – Websérie SST - EPI

Produzido pelo Sesi de Mato Grosso do Sul em 2017, esse vídeo de 3:02 minutos
consiste em uma vinheta inicial com um jingle, um relato de um trabalhador e uma roda
de conversa. Nessa roda de conversa participam o mesmo trabalhador do relato (um
auxiliar de produção), uma engenheira e uma técnica de segurança do trabalho do Sesi,
e uma mulher que não é identificada mas que parece ser uma gestora da empresa em que
o auxiliar de produção trabalha.
Como o título já deixa antever, o foco é o uso de EPIs. A letra do jingle da vinheta
inicial é “conquistar o que é bom pra todos/ saúde e segurança no trabalho é assim que
se faz”. As imagens da vinheta são desse mesmo auxiliar de produção usando vários
EPIs (capacete, luvas, óculos, protetor auricular). A atividade numa máquina, com
efeitos gráficos nas imagens, sinalizam também a importância dos EPIs nessa vinheta.
Na sequência esse auxiliar de produção, vestido com camiseta “Gestão de SST” do Sesi,
relata que após os exames admissionais no primeiro dia de trabalho já lhe deram
“máscara, toca, capacete, óculos” e ele se questionou o motivo do capacete, já que não
havia nada para cair na cabeça dele no ambiente de trabalho. Então ele relata que
durante sua atividade, quando teve que se agachar a máquina bateu na sua cabeça, e que
se não estivesse com o capacete sofreria um corte.
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Na roda de conversa, fala-se em treinamento, uso de EPIs, fornecimento de EPIs.
Mas uma diretora de SST do Sesi também aponta a ação de uma empresa que
modificando um processo de trabalho diminuiu o esforço físico do trabalhador,
favorecendo a saúde do trabalhador.
O vídeo é direcionado aos empresários, como deixa claro o final, quando um
narrador sugere entrar no site do Sesi daquele estado caso queira “saúde e segurança
para sua empresa”. A responsabilidade pela prevenção é atribuída mais à empresa, de
fornecer os EPIs e dar o treinamento, que aos trabalhadores.
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Tabela 83 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 63.

Vídeo 64 – Qual é a vantagem de ter um bom ambiente de trabalho

Produzido pelo Sebrae de São Paulo em 2015, esse vídeo de 1:12 minuto consiste
na fala de Ruy Shiozawa, apresentado como CEO do Great Place to Work. Com um
fundo branco atrás, Shiozawa vestido em paletó escuro é enquadrado da cintura para
cima, alternando para enquadramentos mais fechados, chegando a enquadrar apenas do
peito para cima. Ele fala todo o tempo diretamente para a câmera.
O sentido de ambiente de trabalho nesse vídeo é próximo ao de clima
organizacional. Refere-se a questões psicossociais, de satisfação no trabalho e não de
perigos físicos, químicos ou biológicos no ambiente de trabalho. A fala de Shiozawa e,
portanto, o vídeo, é direcionado aos gestores. Afirma que “é dele [gestor] a
responsabilidade de viabilizar um bom ambiente de trabalho”. Ele busca relacionar o
bom ambiente de trabalho com o aumento da satisfação dos “colaboradores” resultando
no aumento da satisfação dos “clientes”. Fato que denota que seu foco é o ambiente de
trabalho no setor de serviços (atendimento de clientes), ou ao menos uma prática que
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segue a forma de serviço. Também busca relacionar o bom ambiente de trabalho com o
bom desempenho econômico da empresa.
Na parte inicial do vídeo ele aponta que nenhum trabalhador trabalha bem, por
exemplo, com um caso sério de doença na família. Portanto, o bordão de deixar os
problemas pessoais da porta pra fora de empresa, seria inviável. O ambiente de trabalho
aparece assim como relacionado a uma série de fatores psicossociais que vão além do
que ocorre dentro da empresa.
Não se trata de um vídeo sobre prevenção em SST em sentido estrito, e a
abordagem não menciona a saúde dos trabalhadores, mas apenas sua “satisfação”.
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Tabela 84 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 64.

Vídeo 65 – Sesc Prevenção de Quedas 2017

Esse vídeo do Sesc de São Paulo produzido em 2017, com 2:50 minutos de
duração, é parte de uma campanha de prevenção de quedas em pessoas idosas.
Incluímos esse vídeo no corpus, apesar de não ser um vídeo de prevenção de acidentes
ou doenças no trabalho propriamente, pois não encontramos vídeos do Sesc diretamente
relacionados à prevenção em SST. O vídeo selecionado serve assim para marcar essa
ausência ou esse enfoque do Sesc, como se queira, tratando prevenção de acidentes no
âmbito das atividades e da vida, sem distinguir tempo de trabalho e não trabalho.
O vídeo consiste em animações ilustrativas de situações enquanto uma narração
traz informações preventivas, com foco na conduta do indivíduo e na sua atenção (não
usar celular ao caminhar, não carregar muitas sacolas ao mesmo tempo, posturas para
manter o equilíbrio, ter uma boa noite de sono etc.).
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Tabela 85 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 65.

Vídeo 66 – Os exercícios recomendados para prevenção da depressão

Com 3:34 minutos de duração, esse vídeo do Sesc de São Paulo, produzido em
2017, consiste numa explanação de Ricardo Willian Muotri, apresentado como
Especialista em Educação Física Adaptada e Saúde. Ele fala como se fosse uma
entrevista, sentado num parque, sem olhar diretamente para as câmeras.
Ele começa sugerindo os exercícios aeróbicos, por serem aqueles sobre os quais
há mais pesquisas mostrando a relação favorável com a saúde mental. Mas ao longo da
sua fala exibida no vídeo o tema dos exercícios físicos passa a se relacionar com a saúde
de uma forma geral e não especificamente a saúde mental. Escolher uma atividade física
que lhe dê prazer, e exercê-la em determinada frequência são tópicos que ele aborda.
Assim como o vídeo anterior analisado, ele não trata de prevenção em SST
propriamente, mas de prevenção à saúde mental na vida. Do ponto de vista da saúde de
um trabalhador, ele se enquadraria mais numa abordagem de gestão de estresse pelo
indivíduo.
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Tabela 86 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 66.
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Vídeo 67 – Sempre Alerta e Numa Boa - Indústria Metalúrgica

Vídeo de 8:00 minutos produzido pelo Sesi em 2011, faz parte de uma série cujo
título já nos remete à cultura hegemônica ou tecnocrática de prevenção em SST.
Ao longo do vídeo um homem e uma mulher – que parecem ser dois atores
contratados – percorrem uma indústria de metalurgia básica e falam com trabalhadores e
um técnico de segurança, enquanto informações sobre SST são transmitidas ao
telespectador. A abordagem é típica dos conhecimentos difundidos e hegemônicos na
engenharia de segurança do trabalho. Fala-se dos EPIs, mas também dos EPCs e da
necessidade de investimento neles. Ao final, apela-se a que o trabalhador “siga à risca
os procedimentos de segurança de sua empresa”. Também pede-se que o trabalhador
faça as inspeções e reporte riscos à chefia, ao setor de SST e à Cipa.
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Tabela 87 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 67.

Vídeo 68 – Sempre Alerta e Numa Boa - Indústria de Telecomunicações

Da mesma série do vídeo analisado anteriormente, produzido pelo Sesi em 2011 e
com 8:33 minutos de duração, este aborda atividades do setor de telecomunicações.
A estrutura do vídeo é semelhante ao anterior da mesma série. A abordagem é a
tradicional da engenharia de segurança do trabalho. O vídeo apresenta duas atividades
em locais abertos (torre de transmissão e linha de transmissão em poste de rua) além de
abordar também atividade de escritório.
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No caso das atividades em linhas de transmissão o vídeo fornece explicação sobre
os EPIs a serem usados, sinalização e alguns procedimentos de segurança na atividade.
Essa explicação se dá de forma interativa com a dupla de atores que vão conhecer o
local de trabalho. No caso do trabalho em escritório fala-se sobre o risco de LER/Dort, e
sobre o que as medidas para prevenir esse agravo devem levar em conta: “o ambiente
de trabalho, a natureza e organização do trabalho e as características de cada
trabalhador”. A mensagem deixa claro que para cada situação haverá soluções
diferentes “mas sempre levando em conta a NR17”.
Na fala dos atores, a mensagem é direcionada ao trabalhador que assiste ao vídeo,
mas não fica explicitada a responsabilidade atribuída à prevenção, a não ser no próprio
slogan da campanha, repetido pelos atores: “sempre alerta”. Embora as questões
ergonômicas relacionadas à LER/Dort se referem a ambiente e organização do trabalho,
que implicitamente estariam a cargo dos gestores.
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Tabela 88 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 68.

Vídeo 69 – Sempre Alerta e Numa Boa - Indústria de Máquinas e Equipamentos

Da mesma série produzida pelo Sesi dos dois vídeos anteriores e com duração de
8:38 minutos, neste os dois atores vão a uma indústria de máquinas e equipamentos e
em meio a diálogos com técnicos, supervisores de chão da fábrica e operários, expõem
33

Telecomunicações poderia ser enquadrada como Serviço Industrial de Utilidade Pública. Das atividades
abordadas no vídeo, por suas características consideramos duas como mais próximas às atividades
industriais e uma como mais característica do setor de serviços.
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medidas de prevenção de acidentes a partir de uma visão tradicional da engenharia de
segurança do trabalho.
Uso de EPIs, treinamento, conscientização, seguir as regras, proteção de
máquinas, manutenção preventiva e alguns procedimentos de segurança em algumas
atividades dentro da indústria são conceitos que despontam nas mensagens do vídeo. A
ideia de que o acidente se relaciona à distração e à “perda de noção do perigo” pelo
trabalhador, depois que a rotina levou ao automatismo na execução da atividade,
também aparece nas mensagens.
A mensagem é direcionada ao trabalhador, como fica claro quando é falado ao
telespectador: “nunca desligue o sistema de segurança instalado na máquina, ele é
fundamental para a sua segurança”.
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Tabela 89 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 69.

Vídeo 70 – Como melhorar a comunicação com sua equipe | Senac São Paulo

Vídeo do Senac de São Paulo, de 2017 e com 2:18 minutos de duração. Consiste
na explanação de Andrea Nunes, que é apresentada como “responsável pelo Programa
de Cultura e Paz do Senac SP”. Ela fala sentada, com um fundo branco atrás. O
enquadramento é dá cintura para cima, com alternância de enquadramentos mais
fechados, do peito para cima. Ela trata do tema “comunicação não-violenta” a partir da
abordagem de Marshall Rosenber (psicólogo estadunidense), e como essa abordagem se
relaciona com um ambiente com menos conflitos no trabalho. A explanação traz alguns
conceitos e etapas gerais propostas por Marshall Rosenberg e também um exemplo de
diferentes formas de falar com o outro sobre o mesmo assunto num ambiente
119

profissional, que levam a diferentes implicações em termos de conflitos interpessoais e
ambiente de trabalho.
Não se trata de um vídeo de prevenção em SST no sentido estrito. Como já
dissemos em outro momento, se nos detivéssemos tão somente naquilo que é
reconhecido imediatamente como uma mensagem preventiva de SST, tenderíamos a um
viés que novas abordagens e paradigmas passariam despercebidos. Esse vídeo foi
selecionado para o corpus pois, apesar de não se referir á saúde do trabalhador, traz uma
abordagem para prevenir conflitos no ambiente do trabalho, os quais sabemos que
podem se constituir como fatores psicossociais de adoecimento.
A mensagem é dirigida a gestores e trabalhadores, àqueles que precisam dialogar
num ambiente de trabalho com relações de hierarquia ou não. A responsabilidade
também aparece indistintamente a todos no ambiente de trabalho.
Entre os elementos que caracterizam os tipos-ideais de abordagens preventivas
que construímos, podemos dizer que a mensagem desse vídeo aborda a prevenção de
conflitos no trabalho a partir da mudança comportamental dos envolvidos, o que nos
aproxima de uma visão da cultura preventiva em SST hegemônica.
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Tabela 90 - Frequências de categorias de análise no Vídeo 70.

Uma análise qualitativa destacando alguns vídeos

Destacamos alguns vídeos do corpus para aprofundarmos mais a discussão, a
partir de alguns aspectos que eles nos oferecem. Os vídeos 24, 27 e 35 trazem elementos
que fogem dos lugares-comuns das campanhas preventivas em SST, por isso os
escolhemos para uma discussão em separado. Já o vídeo 45 nos serve de contraponto
aos anteriores exatamente por cair em lugares-comuns (ou no que chamamos de
paradigma dominante) e, além disso, ter sido um vídeo premiado internacionalmente.
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O vídeo 24, Negligentes Anônimos, do MPT de Sergipe, se destaca por mostrar
apenas gestores, ao contrário de grande parte de vídeos de prevenção em SST, que
mostram apenas trabalhadores. A única representação de um trabalhador (operário)
nesse vídeo é através do corpo de um acidentado em um velório. Pelas linguagens
verbais e não verbais a responsabilidade pela prevenção é direcionada aos
empregadores/gestores. O vídeo aponta determinantes socioeconômicos do acidente,
apesar de ainda manter a noção de “negligência”, carregada de carga moral, porém
direcionada aos gestores. Por tudo isso esse vídeo do MPT de Sergipe rompe com a
tendência mais usual (certamente se afasta muito do paradigma dominante que
utilizamos como tipo-ideal). Ele torna evidente como a maioria das campanhas
preventivas em SST obscurece o papel dos gestores e dos determinantes
socioeconômicos, mesmo que pelo simples fato de apenas mostrarem trabalhadores e
suas ações. Sinaliza assim claramente caminhos alternativos, mais sistêmicos ou mais
abrangentes para campanhas preventivas, inclusive e principalmente para a abordagem
preventiva de acidentes típicos de trabalho.
O vídeo pelo banimento do amianto crisotila produzido pelo MPT de Santa
Catarina em parceria com a Acest e o Fórum de SST de Santa Catarina (vídeo 27),
aponta também um caminho de campanha preventiva em SST que é pouco explorado.
Pouco explorado apesar da substituição de matéria-prima ou de substância nociva ser a
primeira medida na hierarquia preventiva estabelecida na área de SST. Outra
característica do vídeo é apontar para fora do local de produção. Aponta para uma
decisão política, para uma política pública como fator determinante. Explicita assim o
impacto desses determinantes políticos no adoecimento de trabalhadores, assim como
de atores/gestores distantes do local de produção. Diante do impacto do uso de
agrotóxicos na produção agrícola brasileira, vários dos quais proibidos em países do
chamado Primeiro Mundo, sem dúvida trata-se de um direcionamento a ser explorado
em campanhas preventivas de SST, tirando o foco dos atores no local de trabalho e
desnaturalizando as substâncias utilizadas no processo produtivo.
Já o vídeo 35, produzido pelo sindicato dos professores municipais de Curitiba em
parceria com outros sindicatos, mostra em três minutos e meio uma verdadeira síntese
de uma abordagem em SST que aponta o caminho oposto à estratégia de
individualização, enfatizando determinantes organizacionais e político-econômicos no
adoecimento dos trabalhadores e nos acidentes de trabalho. É o vídeo do corpus que
mais se aproximou do tipo-ideal que construímos e nomeamos como abordagem
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sistêmica, numa cultura de prevenção alternativa à hegemônica. Por esse motivo ele se
torna, a nosso ver, um vídeo de referência para abordagens sistêmicas para campanhas
de prevenção e difusão em SST. Ao mesmo tempo esse vídeo apresenta uma perspectiva
bastante combativa e autônoma de classe trabalhadora, com uma ideologia de classe
nítida, constituindo também claramente uma ferramenta política.
O vídeo 45, “Com prevenção é que se faz”, produzido pelo Sesi, como vimos foi
premiado no VII Festival Internacional de Filmes e Multimídia no 19º Congresso
Mundial de SST/OIT. E é significativo que um vídeo que se aproxima tanto do tipoideal do paradigma dominante tenha recebido esse prêmio de primeiro lugar, em 2011.
Focando em EPIs, direcionando-se ao trabalhador e focando na responsabilidade dele,
mostrando apenas operários e família, trata-se de um vídeo bastante representativo da
cultura hegemônica de prevenção em SST. E nesse sentido ele difere marcadamente dos
três vídeos que destacamos acima.
Quando começamos a explorar plataformas de vídeo online para a construção do
corpus, nos deparamos com uma quantidade razoável de vídeos de campanhas
preventivas em SST produzidos pela Vale, uma das três maiores empresas brasileiras
em valor de mercado. Achamos que eles enriqueceriam a representatividade dos vídeos
de entidades empresariais no corpus, até por serem vídeos bem produzidos. Entre a
seleção do corpus em 2018 e a confecção deste relatório ocorreu o maior acidente de
trabalho que se tem registro na história do país. O rompimento da barragem de rejeitos
da Vale no bairro Córrego de Feijão, no município de Brumadinho, deixou 259 mortos
e, até o momento, 11 desaparecidos. A grande maioria eram trabalhadores em atividade
nas instalações da Vale. Evidentemente, no âmbito desta pesquisa não cabe uma
discussão sobre explicações ou causas do acidente, mesmo que nos limitássemos aos
documentos públicos sobre o caso. Não é esse o objetivo da pesquisa, nem o seu foco.
No entanto, a dimensão e a natureza desse acidente ajudam a jogar luz sobre as
limitações da abordagem em prevenção de SST explicitada nos vídeos da Vale que
acessamos.
Dos seis vídeos da Vale que incluímos no corpus, um (o vídeo 55) tratava de
saúde mental, porém não era um vídeo de campanha preventiva em SST stricto sensu.
Não relacionava a saúde mental ao trabalho, nem falava da saúde mental do trabalhador.
Em suma, não trazia fatores relacionados ao trabalho. Tratava-se de um vídeo cujo
objetivo era quebrar tabus para que se prestasse atenção ao tema e se procurasse ajuda
quando preciso. Os outros cinco vídeos (de 50 a 54) se aproximavam muito da cultura
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de prevenção hegemônica em SST. Todos eles continham dois ou mais elementos que
utilizamos para caracterizar o tipo-ideal que chamamos de paradigma dominante, e
nenhum deles trazia um elemento sequer através dos quais caracterizamos o tipo-ideal
abordagem sistêmica. Eram constantes nesses vídeos atribuição da responsabilidade de
prevenção ao trabalhador-operador e a causalidade dos acidentes relacionada ao
comportamento do trabalhador, numa perspectiva individualizante. No entanto, o maior
acidente de trabalho da história do Brasil, ocorrido nas dependências da Vale em janeiro
de 2019, aparentemente não teve sequer como um dos fatores falhas ou erros de
operários, de trabalhadores no terreno da operação, nem suas consequências fatais se
deram por falta de uso de EPI. Não pode a princípio ser explicado pela baixa percepção
de risco por parte dos operadores, “desatenção”, “descuido”, de comportamento infantil
de “se colocar em risco”. Se a determinação exata das causas – do rompimento da
barragem e das consequências – ainda está em aberto, parece haver consenso que é nas
esferas de decisão gerenciais, no cimo da hierarquia que se encontrarão explicações
satisfatórias, e não no local da operação da barragem. Pelo contrário, da base
possivelmente vieram alertas. Acidentes dessa magnitude dificilmente ocorrem sem que
haja sinais anteriores. Parece que foi o caso, com um operador experiente da barragem
alertando34 para o risco.
Por que esse e outros possíveis alertas35 foram desconsiderados é apenas uma das
inúmeras questões que uma análise de acidente com foco preventivo deve responder.
Reconstituir os processos decisórios de forma aprofundada é outra chave para uma
análise de acidente com foco preventivo (Campos et al., 2019). Afinal, o “se arriscar”, o
risco assumido de uma operação é também uma decisão gerencial, e para isso os
gestores possuem suas matrizes de risco36. Decisões essas que levam em conta também,
senão primordialmente, objetivos financeiros, o que aponta para determinantes de
ordem econômica à segurança e saúde dos trabalhadores37.

34

Funcionário que alertou para rompimento de barragem morreu na tragédia. Disponível em:
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/02/16/interna_gerais,1031075/funcionario-que-alertoupara-rompimento-morreu-na-tragedia.shtml> , acessado em maio de 2019.
35
Eles
sabiam.
Disponível
em:
<https://istoe.com.br/elessabiam/?fbclid=IwAR3IizkQzk8dQSn4djSxkzFtY4Na99uAwyy2vXr-ImQtGCD5wkI_fTyJTNI> ,
acessado em maio de 2019.
36
O valor de uma vida exposta ao risco das barragens da Vale: 2,6 milhões de dólares. Disponível em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/14/politica/1550171184_562739.html> , acessado em maio de
2019.
37
Outro olhar sobre o crime de Brumadinho: autópsia dos riscos potencializados pela Vale contra o
meio ambiente e vidas humanas. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/analise/outro-olhar-sobre-o-
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O acidente ampliado na barragem de Córrego do Feijão deixa clara a limitação da
abordagem ou paradigma preventivo dos vídeos da Vale. O maior acidente de trabalho
da história do país e o conteúdo dos vídeos públicos da Vale sobre SST parecem habitar
mundos diferentes. Parece não haver ponto de intersecção entre eles. De um lado o que
a empresa concebe como “SST”, com suas regras de ouro38 voltadas à obediência às
normas e procedimentos pelos operários, e pela manutenção de um comportamento
“consciente do risco” na operação; de outro lado, decisões gerenciais, decisões
econômicas e de produção fora do mundo da “SST”, embora sejam determinantes da
prevenção e de acidentes de trabalho.
Sem retirar evidentemente o propósito e os resultados preventivos que essa
abordagem contida nos vídeos de SST da Vale possa ter, ela carrega uma ideologia, uma
estratégia de classe ou, em outras palavras, parafraseando Menéndez-Navarro (2019), a
linguagem desses vídeos é também uma ferramenta política. Uma ferramenta de
responsabilização do trabalhador pela prevenção e pelos acidentes, constituindo o que
Filgueiras (2017b) chama de estratégia de individualização. Pelos resultados que
obtivemos da análise do corpus de vídeos, essa conclusão pode ser extrapolada de uma
forma geral para os vídeos de campanhas preventivas em SST das entidades
empresariais.

Análise das frequências

Antes de tudo, para analisarmos o conteúdo dos vídeos através das frequências de
categorias não podemos esquecer de que não se trata de uma amostragem estatística e de
que os valores das frequências não podem ser comparados diretamente entre os grupos
de entidades (estatais, sindicais e patronais), uma vez que, entre outros fatores, é
diferente o número de vídeos produzidos por cada grupo de entidades no corpus
analisado.
Podemos ver pela Tabela 91 que os trabalhadores são nitidamente os atores mais
visados nas mensagens preventivas nos vídeos públicos selecionados que compuseram o
corpus. Mesmo excluindo os vídeos das entidades sindicais – que visam os
crime-de-brumadinho-autopsia-dos-riscos-potencializados-pela-vale-contra-o-meio-ambiente-e-vidashumanas/> , acessado em maio de 2019.
38
O contato com as regras de ouro de SST da Vale se deu através do projeto Conexões de Saberes do
Trabalho na Mineração, entre 2012 e 2014, que reuniu pesquisadores e trabalhadores da mineração,
incluindo da Vale.
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trabalhadores porém com um sentido em geral diferente, como veremos mais adiante
numa análise qualitativa dos conteúdos –, é substancialmente maior a frequência dos
trabalhadores como alvo da mensagem em relação até mesmo ao público em geral, e
mais de seis vezes maior que em relação aos empregadores ou gestores. Comparando as
Tabelas 91 e 92 percebemos como que, no caso das entidades sindicais, há uma
desproporção acentuada das frequências dos trabalhadores como alvo da mensagem e da
atribuição da responsabilidade preventiva a eles. Enquanto que no caso das entidades
estatais e patronais esses números são mais proporcionais. O que leva a crer que as
entidades sindicais visam os trabalhadores nos seus vídeos mas não colocam sobre eles
a responsabilidade preventiva, ao contrário do que em geral fazem as entidades estatais
e patronais quando se dirigem aos trabalhadores.
A concentração da frequência dos trabalhadores como alvo da mensagem é maior
nos vídeos das entidades patronais do que nos das estatais. Por sua vez, as entidades
estatais se dirigem menos especificamente aos empregadores do que as entidades
patronais.

Atores alvo
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Público em
geral
Estatais
22
1
25
Sindicais
11
0
2
Patronais
28
7
6
Total
61
8
33
Tabela 91 - Frequências dos atores alvo das mensagens dos vídeos.
No corpus analisado, a partir da Tabela 92 podemos perceber que globalmente os
trabalhadores são mais responsabilizados pela prevenção, seguidos pelos empregadores
ou gestores, e com outros atores aparecendo de forma pouco significativa se
comparados a esses dois. Nos vídeos produzidos por sindicatos de trabalhadores
podemos perceber que a própria atribuição de responsabilidade a algum ator aparece
muito pouco, e quase metade das vezes em que aparece essa responsabilidade é
atribuída aos empregadores. Já nos vídeos das entidades estatais e patronais foi possível
perceber com bastante frequência uma atribuição de responsabilidade preventiva. Se nos
vídeos das entidades estatais a responsabilidade aparece proporcionalmente dividida
entre trabalhadores e empregadores, já nos das entidades patronais a responsabilidade
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dos trabalhadores aparece com frequência mais de três vezes maior que a de
empregadores.

Responsabilidade Preventiva
Vídeos
Trabalhadores
Empregadores/ Sociedade
Estado Sindicato
gestores
em geral
Estatais
24
24
3
3
0
Sindicais
1
3
0
1
1
Patronais
37
13
0
0
0
Total
62
40
3
4
1
Tabela 92 - Frequências de atores com responsabilidade preventiva atribuída nas
mensagens dos vídeos.
Quanto aos paradigmas ou culturas de prevenção, Tabela 93, enquanto no
conjunto de vídeos das entidades estatais há uma distribuição relativamente
proporcional de frequências dos elementos que caracterizam o paradigma dominante e a
abordagem sistêmica alternativa, no conjunto dos vídeos das entidades sindicais é
bastante forte a prevalência de elementos da abordagem sistêmica, e no conjunto de
vídeos das entidades patronais, de modo inverso, é bastante nítida a prevalência de
elementos do paradigma dominante.
O elemento que apareceu destacadamente com maior frequência no corpus foi o
foco preventivo no comportamento do trabalhador e na sua obediência às normas, com
a mensagem assim direcionada a ele (iii). Em seguida os de maior frequência foram:
foco no uso de EPI, na gestão de estresse, resiliência humana e em seleção e
treinamento, em relação a outras medidas de proteção ou de prevenção (vii); e fatores
organizacionais e sociais, constituindo uma abordagem sistêmica (a). Ligeiramente
mais abaixo em frequência apareceram: explicação de acidentes por erros e falhas
humanas explicados por fatores individuais... (i); e fatores de erros e falhas causadores
de acidentes ou agravos atribuídos a trabalhadores diretamente ligados à operação
(ii).
As expressões “ato inseguro” ou “condição insegura” apareceram apenas quatro
vezes (iv), sendo três delas via entidades patronais. No entanto pela alta frequência do
elemento ‘iii’ podemos perceber que são conceitos ainda bastante vigentes embora não
tão nomeados nos vídeos de campanhas preventivas contemporâneos.
Os vídeos das entidades estatais apresentaram uma maior diversidade na
atribuição de atores responsáveis pelo agravo ou acidente (b). O que coincide com o que
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vimos na Tabela 92, em que a reponsabilidade preventiva era igualmente distribuída nos
vídeos de campanhas de entidades estatais aos trabalhadores e empregadores ou
gestores.
Paradigma dominante
Vídeos
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
8
7
14
1
8
5
13
Estatais
0
0
0
0
1
0
0
Sindicais
19
20
29
3
0
3
16
Patronais
27
27
43
4
9
8
29
Total
Tabela 93 - Frequências dos elementos do “paradigma dominante” e
sistêmica” nas mensagens dos vídeos.

Abordagem
sistêmica
a
b
c
11

15

4

16

2

6

2

1

0

29

18

10

da “abordagem

A Tabela 94 mostra as frequências de setores de atividade econômica abordados
nos vídeos do corpus analisado. A Construção civil se destaca, e embora não tenha sido
uma amostragem estatística, na seleção do corpus tivemos a percepção de que é o setor
que tem sido alvo de mais campanhas preventivas públicas em vídeo. Por outro lado,
entre as entidades sindicais, encontra-se mais facilmente vídeos que se relacionam ao
setor terciário. O baixo número de vídeos de campanhas preventivas voltadas ao setor
rural que percebemos, talvez se explique pelo vídeo não ser o meio mais apropriado
para chegar aos atores desse setor, principalmente se se tem em mente o trabalhador
como alvo. O setor de transporte, apesar da alta mortalidade e acidentalidade, também
tem tido relativamente poucos vídeos de campanhas preventivas, pelo que percebemos
ao selecionar o corpus. Talvez isso se explique pelo transporte ser visto como uma
questão para além das relações de trabalho, já que grande parte da atividade se dá
normalmente também em vias públicas e os acidentes também ocorrem em grande
número com não-trabalhadores durante seus deslocamentos.
Setor
Vídeos

Indústria

Rural

Serviços

Estatais

9

3

8

Construção
Civil
17

Transportes
2

Cozinha
industrial
1

Panificadora

Mineração

1

0

Sindicais

2

0

7

0

0

0

0

0

Patronais

6

1

2

5

6

0

0

3

Total

17

4

17

22

8

1

1

3

Tabela 94 - Frequências de setor/atividade econômica nas mensagens dos vídeos.
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Agrupamos os fatores de risco ou perigos em duas tabelas diferentes (tabelas 95 e
96), colocando na Tabela 95 os que são normalmente denominados fatores de risco
psicossociais mais posturais/biomecânicos (denominamos conjunto A de fatores de
risco ou perigos), enquanto colocamos na Tabela 95 fatores de risco de equipamentos e
agentes químicos (denominamos conjunto B de fatores de risco ou perigos)
Entre os elementos que apareceram nos vídeos que agrupamos como “conjunto
A” de fatores de risco (Tabela 95), os “psicossociais” foram os que de longe
prevaleceram, com destaque para a frequência significativa nos vídeos das entidades
sindicais. Evidentemente os outros elementos que categorizamos como fatores de risco,
como por exemplo as metas abusivas, podem ser fatores de risco psicossociais. Mas os
deixamos como elementos separados uma vez terem sido nomeados ou descritos
especificamente.
De todo modo, a frequência que apareceram esses elementos pode ser considerada
baixa como um todo, num corpus que era formado por setenta vídeos.

Fatores de risco ou perigos – conjunto A
Vídeos

Psicossociais

Estatais

5

Metas
abusivas
1

Carga de
trabalho
1

Assédio
1

Falta de
investimento
1

Posturais/Biomecânicos

Sindicais

13

0

0

0

0

0

Patronais

3

0

0

0

0

0

Total

21

1

1

1

1

1

1

Tabela 95 - Frequências de fatores de risco ou perigos (conjunto A) nas mensagens dos
vídeos.
Dos elementos que apareceram no “conjunto B” de fatores de risco, se destacam
as máquinas e equipamentos. Mas vemos que os perigos apareceram apenas nos vídeos
de entidades estatais. De todo modo, a frequência desses perigos foi bastante baixa.
Portanto, os vídeos de uma forma geral não focavam neles.
Fatores de risco ou perigos – conjunto B
Vídeos
Máquinas Equipamentos Químico Amianto
Estatais
6
3
1
1
Sindicais
0
0
0
0
Patronais
0
0
0
0
Total
6
3
1
1
Tabela 96 - Frequências de fatores de risco ou perigos (conjunto B) nas mensagens dos
vídeos.
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Entre o que pudemos agrupar como “consequências e agravos” representados nos
vídeos (Tabela 97), os acidentes prevaleceram com larga margem, embora nos vídeos
das entidades sindicais tenha prevalecido as doenças, fossem mentais, LER/Dort ou de
outra natureza. Podemos destacar também a frequência da abordagem da queda em
altura nos vídeos, que se deveu principalmente a vídeos de entidades estatais. A relativa
alta frequência da queda em altura pode ser explicada pela quantidade de vídeos
abordando a atividade de construção civil.
Consequências
e agravos

Vídeos
Estatais Sindicais Patronais Total

Doenças
mentais
Choque
elétrico
Acidentes

1

3

1

5

4

0

2

6

14

3

25

42

Doenças
Queda em
altura
LER/Dort

2

5

6

13

8

0

2

10

1

2

1

4

Intoxicação

1

0

0

1

Morte

1

1

2

4

Câncer

1

0

0

1

Estresse

1

1

0

2

Depressão

1

0

0

1

Soterramento
0
0
1
1
Tabela 97 - Frequências de consequências e agravos nas mensagens dos vídeos.
As Tabelas 98 a 101 foram construídas apenas com as frequências dos vídeos que
continha os fatores de risco “psicossociais”, “doenças mentais”, “metas abusivas”,
“assédio”; “estresse”; “depressão”. A intenção foi agregar as frequências nos vídeos em
que com certeza fatores de risco psicossociais estão em jogo, mesmo que não
aparecessem explicitamente. Partimos do princípio que os agravos mentais possuem
sempre fatores psicossociais associados. A literatura nos permitiria incluir a Ler/Dort
como tendo fator psicossocial associado39, mas preferimos ser conservadores nesse

39

Para um estado da arte, ver, por exemplo, Roquelaure (2018).
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agrupamento. O número de vídeos que continha pelo menos uma das categorias
agrupadas como “fatores de risco psicossociais e agravos mentais” foi 20; sendo 6
vídeos de entidades estatais; 10 vídeos de entidades sindicais; e 4 vídeos de entidades
patronais. Números esses que mostram uma significativa prevalência da temática nos
vídeos de campanhas dos sindicatos de trabalhadores em relação aos outros dois atores,
principalmente às entidades patronais. Lembrando que o corpus contou com apenas 11
vídeos de sindicatos, em contraste aos 33 das entidades estatais e 26 de entidades
patronais.
Comparando os valores das tabelas 91 e 98 percebemos que, embora os vídeos de
entidades patronais pouco se reportem a fatores de risco psicossociais e agravos
mentais, quando o fazem, os empregadores são o público alvo da mensagem em uma
proporção muito maior do que nas mensagens preventivas em geral (sem discriminação
de fatores de risco e agravos abordados).
Fatores de risco psicossociais e agravos mentais
Atores alvo
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Público em
geral
Estatais
4
0
5
Sindicais
10
0
2
Patronais
1
2
3
Total
15
2
10
Tabela 98 - Frequências dos atores alvo das mensagens dos vídeos
quando tratam de fatores de risco psicossociais e agravos mentais.
Comparando as tabelas 90 e 97 podemos observar que quando se trata de fatores
de risco psicossociais e de agravos mentais, prevalece os empregadores ou gestores
como responsáveis pela prevenção, enquanto que sem discriminar fatores e agravos das
mensagens prevalece o trabalhador como responsável pela prevenção. Essa diferença se
dá tanto nos vídeos de entidades estatais quanto patronais. Há portanto uma relação no
imaginário social, que esses vídeos expressam, entre os tipos de fatores de risco e
agravos ou eventos, e os atores responsáveis por preveni-los.
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Fatores de risco psicossociais e agravos mentais
Responsabilidade Preventiva
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Sociedade Estado Sindicato
em geral
Estatais
1
5
0
1
0
Sindicais
1
2
0
1
1
Patronais
1
2
0
0
0
Total
3
9
0
2
1
Tabela 99 - Frequências dos atores cuja responsabilidade preventiva é atribuída nas
mensagens dos vídeos quando tratam de fatores de risco psicossociais e agravos
mentais.
Comparando as tabelas 93 e 100 percebemos que, nos vídeos das entidades
patronais, a tendência do prevalecimento de características do paradigma dominante nas
mensagens se perde quando se trata de fatores de risco psicossociais e agravos mentais.
Embora tenhamos que levar em consideração que a amostra – vídeos de entidades
patronais com referência a fatores de risco psicossociais ou agravos mentais – foi
pequena, de apenas 4.
Fatores de risco psicossociais e agravos mentais
Paradigma dominante
Abordagem
sistêmica
Vídeos
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
a
b
c
Estatais
0
1
1
0
2
0
2
2
2
1
Sindicais
0
0
0
0
1
0
0
15
2
6
Patronais
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
Total
1
1
1
0
3
0
3
18
4
7
Tabela 100 - Frequências dos elementos do “paradigma dominante” e da “abordagem
sistêmica” nas mensagens dos vídeos quando tratam de fatores de risco psicossociais e
agravos mentais.
Dos valores de frequência das tabelas 94 e 101 podemos apreender que os fatores
de risco psicossociais e agravos mentais estão mais associados, ou aparecem mais
frequentemente, quando é abordado o setor de serviços. E isso tanto nos vídeos das
entidades estatais quanto nos das sindicais e patronais.
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Fatores de risco psicossociais e agravos mentais
Setor
Vídeos

Indústria

Rural

Serviços

Estatais

2

0

4

Construção
Civil
1

Transportes
0

Cozinha
industrial
0

Panificadora

Mineração

0

0

Sindicais

1

0

7

0

0

0

0

0

Patronais

0

0

1

0

0

0

0

0

Total

3

0

12

1

0

0

0

0

Tabela 101 - Frequências do setor/atividade econômica nas mensagens dos vídeos
quando tratam de fatores de risco psicossociais e agravos mentais.
As tabelas 102, 103, 104 e 106 foram montadas juntando a frequência das
categorias “doenças”, “doenças mentais”, “LER/Dort”, “intoxicação”, “câncer”,
“estresse”40 e “depressão”. O propósito foi perceber alguma alteração das proporções
das frequências quando as mensagens nos vídeos abordam doenças ou o adoecimento
relacionado ao trabalho. Foram 8 vídeos de entidades estatais que se referiram a pelo
menos uma dessas categorias que agrupamos nas tabelas 102 a 105; foram 11 os vídeos
das entidades sindicais; e também 8 os vídeos das entidades patronais.
Comparando as tabelas 91 e 102, aparecem diferenças relevantes em relação aos
atores alvo das mensagens quando os vídeos abordam doenças. O mais destacável é que
nos vídeos de entidades estatais há uma tendência do vídeo não se dirigir explicitamente
nem aos trabalhadores e nem aos empregadores.

Doenças
Atores alvo
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Público em
geral
Estatais
2
0
4
Sindicais
8
0
2
Patronais
7
2
1
Total
17
2
7
Tabela 102 - Frequências dos atores alvo das mensagens dos vídeos
quando tratam de doenças.
Quanto à responsabilidade preventiva, comparando as tabelas 92 e 103
percebemos que não há significativa alteração na distribuição das frequências de
responsabilidade preventiva dos atores quando são abordadas doenças. Porém nos

40

Embora o estresse não seja uma doença, incluímos essa categoria pelo estresse no trabalho ser um
importante mediador de doenças.
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vídeos de entidades estatais percebe-se que há uma diminuição proporcional de
atribuição de responsabilidade preventiva, ou seja, quando se trata de doenças há uma
redução da atribuição de responsabilidade a algum ator.

Doenças
Responsabilidade Preventiva
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Sociedade em
Estado Sindicato
geral
Estatais
1
1
1
1
0
Sindicais
1
3
0
1
1
Patronais
7
3
0
0
0
Total
9
7
1
2
1
Tabela 103 - Frequências dos atores cuja responsabilidade preventiva é atribuída nas
mensagens dos vídeos quando tratam de doenças.
Comparando as tabelas 93 e 104 podemos observar que há proporcionalmente
uma frequência maior de elementos da abordagem sistêmica em relação ao paradigma
dominante quando doenças são abordadas, comparativamente ao que encontramos
quando não discriminamos o tipo de consequências e agravos que as mensagens
abordam. Mesmo desconsiderando os vídeos das entidades sindicais, há uma tendência
de um peso maior da frequência dos elementos da abordagem sistêmica quando doenças
são referidas nas mensagens do que quando não se discrimina as consequências e
agravos tratados na mensagem.
Doenças
Paradigma dominante

Abordagem
sistêmica
Vídeos
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
a
b
c
Estatais
1
1
1
0
0
0
1
3
2
1
Sindicais
0
0
0
0
1
0
0
11
2
4
Patronais
2
2
7
0
0
0
5
1
1
0
Total
3
3
8
0
1
0
6
15
5
5
Tabela 104 - Frequências dos elementos do “paradigma dominante” e da “abordagem
sistêmica” nas mensagens dos vídeos quando tratam de doenças.
A Tabela 105 agrupa as demais consequências e agravos não agrupados na Tabela
104; “choque elétrico”, “acidentes”, “queda em altura”, “intoxicação”, “morte” e
“soterramento”. Foram 21 vídeos de entidades estatais que abordavam pelo menos uma
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dessas categorias de consequência ou agravos, 2 de entidades sindicais e 20 de entidades
patronais.
Podemos perceber pela Tabela 105 que em vídeos que tratam de acidentes (com
morte ou intoxicação) prevalece a abordagem sistêmica nas mensagens dos vídeos dos
sindicatos de trabalhadores. O que mostra como a abordagem sistêmica está mais
vinculada a esse ator, com relativa independência se se trata de prevenção de acidentes
ou de doenças de trabalho.
Comparando as frequências das tabelas 104 e 105 podemos perceber que mesmo
quando se trata de doenças as mensagens dos vídeos das entidades patronais ainda tem
uma leve tendência de privilegiar elementos do paradigma dominante nas suas
mensagens. Quando trata de acidentes essa tendência é muito nítida, com os elementos
do paradigma dominante tendo muito maior frequência que aqueles da abordagem
sistêmica. Já no caso dos vídeos produzidos pelas entidades estatais, há uma ligeira
tendência de maior frequência dos elementos da abordagem sistêmica quando o vídeo
aborda doenças.

Acidentes, morte e intoxicação
Paradigma dominante

Abordagem
sistêmica
Vídeos
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
a
b
c
Estatais
8
7
12
1
6
5
11
6
10
3
Sindicais
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
Patronais 18
17
28
3
0
3
14
1
1
0
Total
26
24
40
4
6
8
25
11
12
5
Tabela 105 - Frequências dos elementos do “paradigma dominante” e da “abordagem
sistêmica” nas mensagens dos vídeos quando tratam de acidentes, morte ou intoxicação.
Comparando os valores de frequências das tabelas 92 e 104 podemos observar que
a Construção civil tem sido objeto de vídeos de campanhas preventivas (principalmente
de entidades estatais), porém quase que exclusivamente relacionados a acidentes. Nos
vídeos de entidades estatais analisados não houve identificação do setor de serviços
quando era abordada doença, embora, como veremos mais adiante, em dois vídeos de
entidades estatais houvesse representação do setor de serviços e fatores de risco
psicossociais.
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Doenças
Setor
Vídeos

Indústria

Rural

Serviços

Estatais

2

1

0

Construção
Civil
1

Transportes
0

Cozinha
industrial
0

Panificadora

Mineração

0

0

Sindicais

1

0

5

0

0

0

0

0

Patronais

4

1

1

0

2

0

0

0

Total

7

2

6

1

2

0

0

0

Tabela 106 - Frequências do setor/atividade econômica nas mensagens dos vídeos
quando tratam de doenças.
As tabelas 107 a 110 foram construídas usando as frequências dos vídeos com
referências verbais ou visuais ao setor de serviços. Foram 8 vídeos de entidades estatais,
7 de entidades sindicais e 2 de entidades patronais, totalizando 17 vídeos que se
referiram a esse setor. O baixo número de vídeos de entidades patronais que se referem
a serviços ficou patente durante o levantamento para composição do corpus de análise.
Entidades do setor comercial quando produzem vídeos de prevenção à saúde, em geral
produzem para o público em geral, sem enfoque na relação do trabalho com a saúde.
Serviços
Atores alvo
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Público em
geral
Estatais
3
0
6
Sindicais
7
0
2
Patronais
1
1
0
Total
11
1
8
Tabela 107 - Frequências dos atores alvo das mensagens dos vídeos
quando tratam do setor de serviços.
Comparando as tabelas 92 e 108 percebemos que quando se trata de setor de
serviços, a responsabilidade preventiva nos vídeos de entidades patronais selecionados,
muda de tendência, recaindo sobre os empregadores ou gestores. Porém, é preciso
pontuar que a amostra de apenas 2 vídeos de entidades patronais que tratam do setor de
serviços é muito pequena para se tirar conclusões taxativas.
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Serviços
Responsabilidade Preventiva
Vídeos
Trabalhadores Empregadores/gestores Sociedade em
Estado Sindicato
geral
Estatais
2
1
1
1
0
Sindicais
1
2
1
1
1
Patronais
0
2
0
0
0
Total
3
5
2
2
1
Tabela 108 - Frequências dos atores cuja responsabilidade preventiva é atribuída nas
mensagens dos vídeos quando tratam do setor de serviços.
A comparação dos valores das tabelas 93 e 109 não nos permite visualizar uma
alteração significativa quanto ao tipo de paradigma ou cultura de prevenção nas
mensagens dos vídeos que tratam o setor de serviços, em relação às frequências gerais.
Nos dois vídeos produzidos por entidades patronais não foi possível reconhecer
elementos do paradigma dominante nem da abordagem sistêmica de prevenção em SST.
Serviços
Paradigma dominante

Abordagem
sistêmica
Vídeos
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
a
b
c
Estatais
1
1
2
0
1
1
1
2
2
0
Sindicais
0
0
0
0
1
0
0
13
2
4
Patronais
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
1
1
2
0
2
1
1
15
4
4
Tabela 109 - Frequências dos elementos do “paradigma dominante” e da “abordagem
sistêmica” nas mensagens dos vídeos quando tratam do setor de serviços.
Pela comparação das tabelas 95 e 110 podemos concluir que fatores de riscos
psicossociais são mais frequentes nas mensagens de vídeos de entidades estatais e
patronais quando elas fazem referência à atividade de serviço. Isso porque a frequência
nesse último caso se mostrou relativamente maior, considerando o número de vídeos
que se referiam à atividade de serviço.
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Serviços
Fatores de risco
Vídeos

Psicossociais

Carga de
trabalho
0

Assédio

2

Metas
abusivas
0

Estatais
Sindicais

Posturais/Biomecânicos

0

Falta de
investimento
0

9

0

0

0

0

0

Patronais

1

Total

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Tabela 110 - Frequências de fatores de risco nas mensagens dos vídeos quando tratam
do setor de serviços.
Através da análise de frequências do corpus de vídeos podemos perceber que a
abordagem sistêmica de prevenção em SST é mais presente em vídeos produzidos por
sindicatos de trabalhadores e/ou quando se refere ao setor de serviços, a fatores de risco
psicossociais e a doenças. Embora não se trate de uma amostra estatística, os resultados
nos apresentam uma tendência de correlação.

Fatores de
risco
psicossociais

Sindicatos de
trabalhadores

Abordagem
Sistêmica

Setor de
serviços

Doenças

Figura 1 - A abordagem sistêmica de prevenção em SST e elementos correlacionados
nos vídeos.

Ao mesmo tempo observamos pela análise do corpus que as abordagens de fatores
de risco psicossociais e do setor de serviços estão mais associadas aos vídeos dos
sindicatos de trabalhadores.
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Fatores de
risco
psicossociais

Sindicatos de
trabalhadores

Setor de
Serviços

Figura 2 - Associação entre fatores de risco psicossociais, setor de serviços e sindicatos
de trabalhadores.
Nos dados da análise de conteúdo do corpus podemos observar que as categorias
responsabilização dos empregadores, setor de serviços, doenças, fatores de risco
psicossociais e a abordagem sistêmica aparecem com pouca frequência nos vídeos de
entidades patronais, ampliando a frequência nos vídeos de entidades estatais, e
aparecendo com grande frequência nos vídeos de entidades dos trabalhadores. De modo
inverso, as categorias acidentes, responsabilização dos trabalhadores e o paradigma
dominante aparecem com pouca frequência nos vídeos de entidades dos trabalhadores,
ampliando suas presenças nos vídeos de entidades estatais e tendo forte presença nos
vídeos de entidades patronais. A Figura 3 busca apresentar esquematicamente essa clara
tendência.
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Responsabilidade dos trabalhadores
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Figura 3 - Grau de presença de categorias de acordo com a origem dos vídeos.

Não surpreende que a responsabilização dos trabalhadores e o paradigma
dominante apareçam lado a lado, uma vez que entre os elementos caracterizadores do
paradigma dominante está a responsabilização dos trabalhadores. Entre os elementos
que usamos para caracterizar as diferentes culturas ou paradigmas de prevenção estão os
atores responsáveis. Não são, portanto, varáveis independentes entre si.
Os elementos da abordagem sistêmica de prevenção também são mais presentes
nos vídeos quando esses abordam doenças, em vez de acidentes. A abordagem
sistêmica, a responsabilização dos empregadores e o setor de serviços são mais
presentes nos vídeos que abordam fatores de risco psicossociais e agravos mentais do
que naqueles que abordam acidentes.

Abordagem sistêmica

Doenças

Acidentes

Figura 4 - Tendência de prevalecimento da abordagem sistêmica quando as mensagens
tratam de acidentes ou doenças.
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Figura 5 - Tendência do prevalecimento de algumas categorias de análise nas
mensagens conforme elas tratam de acidentes ou de fatores de risco psicossociais e
agravos mentais.

140

Discussão

Sobre os resultados encontrados
De um modo geral, para avaliarmos se os vídeos de campanhas preventivas em
SST estariam abordando numa idealizada “proporção devida” os agravos, atividades,
setores, fatores de risco ou perigos, teríamos que ter uma equação que levasse em conta
quantidade, gravidade e taxa de ocorrência dos agravos globalmente e nos setores e
atividades. De todo modo, levando em conta o que apresentamos sobre o perfil de
acidentalidade e adoecimento do trabalho no Brasil, e os resultados das frequências das
diversas categorias extraídas do corpus de vídeos utilizado, assim como com o que
apreendemos no próprio processo de seleção de vídeos e de construção do corpus,
podemos chegar a algumas conclusões. Essas conclusões dizem respeito a lacunas ou
baixa representação nos vídeos de campanhas preventivas de setores, profissões ou
atividades com altas taxas ou índices de acidentes, mortes ou adoecimentos relacionados
ao trabalho.
As atividades do setor de transporte – motofretista, motorista de caminhão, entre
outras – destacam o setor negativamente, com o maior número absoluto de mortes, com
a maior taxa de mortalidade e de aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente
de trabalho. Ou seja, os transportes, ou mais especificamente os transportes rodoviários,
se destacam tanto pela quantidade e pela gravidade de acidentes de trabalho, quanto pela
taxa de fatalidade. No entanto esses altos índices não correspondem ao que se poderia
esperar em relação às campanhas preventivas em vídeo. Na construção do corpus nos
deparamos com relativamente poucos vídeos de prevenção em SST voltados ao setor de
transporte, fossem produzidos por entidades estatais, dos trabalhadores ou patronais.
Buscamos conceder uma boa representatividade numérica a eles no corpus, por se tratar
de um setor com altíssima acidentalidade. E como vimos, tivemos que selecionar como
representativos, no universo que encontramos, vídeos de campanhas que são voltados
aos acidentes de trânsito em geral, sem especificidade em relação à atividade
profissional de motorista ou condutor, por exemplo. Há que se levantar hipóteses sobre
essa quase ausência de foco de vídeos de campanhas preventivas de SST no setor de
transporte. Fragoso Jr. e Garcia (2019) mostram que a atuação da fiscalização do
trabalho, por parte do governo, tem sido negativamente desproporcional à
141

acidentalidade nesse setor, o que nos mostra que por algum motivo o setor de transporte
tem sido relegado no que concerne à SST no Brasil. Caberia uma análise para saber se
há algo intrínseco à atividade ou às relações de trabalho no setor, ou se se trata de algo
mais específico da realidade brasileira. Ainda mais que, com a expansão dos serviços de
entrega por aplicativos em meio a uma situação econômica de baixa oferta de empregos
formais, o número de motofretistas e ciclofretistas tende a aumentar ou a se manter alto.
Vídeos públicos voltados ao setor rural na plataforma de acesso público que
pesquisamos também são escassos, apesar das altas taxas de mortalidade e de
aposentadoria por invalidez no setor. Uma hipótese, que talvez ajude a explicar em
parte, é que possivelmente o veículo vídeo – principalmente os disponibilizados online
– seja um meio de baixo alcance de mensagens preventivas no meio rural. Mas
evidentemente pode-se aventar também que a invisibilidade dos trabalhadores desse
setor, até mesmo por não estarem nos centros urbanos, também desempenhe um papel.
Provavelmente também encontraríamos mais vídeos preventivos da saúde do
trabalhador rural se tivéssemos utilizado termos de busca relacionados ao uso de
agrotóxicos. Mesmo não sendo propriamente de prevenção em SST, campanhas contra
o uso ou redução de agrotóxico acabam sendo indiretamente campanhas preventivas em
SST, uma vez que visam reduzir ou eliminar um perigo e possivelmente um risco do
processo produtivo. Mesmo o saber dominante em SST, que estabelece uma hierarquia
preventiva começando pela eliminação da fonte de risco, parece não ser transversal a
decisões de liberações de agrotóxicos pela Anvisa. Ao menos se considerarmos matérias
da imprensa, nas quais a hierarquia de medidas de segurança parece não ser seguida nas
decisões tomadas41.
Professores, particularmente os da rede pública do ensino fundamental e de jovens
e adultos, são uma categoria relativamente pouco representada na sua especificidade
(para além de fatores de risco psicossociais gerais) através de vídeos de campanhas
preventivas, apesar do alto número absoluto de afastamentos por doença ocupacional
dessa categoria. Uma possível explicação seria o fato de servidores públicos não serem
celetistas e, portanto, ficarem fora do âmbito jurídico de órgãos estatais que cuidam de
41

“A medida também ocorre em um contexto em que a Anvisa tem se posicionado, durante a reavaliação
de risco de alguns agrotóxicos, a favor da manutenção de produtos como o glifosato, o que divide
membros do setor e especialistas da área de saúde. Neste caso, a posição do órgão foi reforçar medidas de
alerta ou de usos de equipamentos de segurança, sem retirar o produto do mercado.” (“Anvisa adota risco
de morte como único critério para classificar agrotóxicos”, Folha de São Paulo, 22/07/2019, Disponível
em:
<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/nova-regra-da-anvisa-reclassifica-agrotoxicosmuito-toxicos-em-categorias-mais-baixas.shtml> , acessado em agosto de 2019).
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relações de trabalho, como a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e
mesmo a Auditoria Fiscal do Trabalho (do antigo Ministério do Trabalho), o que se
traduziria também no foco das campanhas preventivas desses órgãos se voltarem aos
celetistas. De todo modo, mesmo entre os sindicatos de trabalhadores – sendo que
aquele que é considerado o maior sindicato da América latina é o sindicato de
professores do ensino público estadual de São Paulo – , e mesmo levando em conta que
os sindicatos em geral produzem poucos vídeos de prevenção de SST, há relativamente
pouca abordagem específica dessa categoria, que é grande e destacável pelos altos
números de afastamento por doenças ocupacionais.
O número elevado de afastamentos por doenças ocupacionais de faxineiros,
serventes de obra e vigilantes (tabelas 13 e 14) também aponta a partir da seleção de
vídeos analisados a baixa repercussão do adoecimento nessas ocupações em termos
produção de materiais de campanhas preventivas públicas, ao menos em vídeo.
Apesar da predominância da população ocupada e dos empregos formais no setor
de serviços, e de cerca de 80% das aposentadorias por invalidez decorrentes de doenças
ocupacionais serem desse setor, os vídeos de campanhas preventivas em SST tendem
ainda a focar, com exceção dos vídeos produzidos por sindicatos de trabalhadores, o
setor industrial e de construção civil. A quantidade de afastamentos por acidentes, a
gravidade e taxa de mortalidade desses dois setores justificam o enfoque neles. Porém
resta a dúvida de que não desempenharia também papel nessa prevalência o fato do
próprio campo de SST e de suas instituições como as conhecemos hoje terem se
desenvolvido a partir dos conflitos industriais (Faleiros, 1992), o que, portanto, os
tornam mais propensos a abordar, no paradigma dominante, as atividades industriais e
suas fontes de risco.
Já nos vídeos das entidades sindicais predomina a abordagem do setor de serviços.
O corpus não é uma amostragem estatística, mas na seleção dos vídeos para construir o
corpus notamos essa tendência no universo de vídeos que nos deparamos na plataforma
online utilizada. Procuramos assim selecionar os vídeos para compor o corpus de modo
que ele refletisse essa tendência percebida no universo que nos deparamos. A estratégia
de ocultação, como apresentada por Filgueiras (2017b), pode ser uma hipótese para
explicar, pelo menos parcialmente, essas tendências dos vídeos empresariais e sindicais.
A hipótese seria de que as entidades empresariais tenderiam a fazer campanhas
preventivas em SST quando a ocultação não é possível ou é difícil, e quando a estratégia
de individualização também não é fácil. Na indústria e na construção civil, muitas
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doenças ocupacionais são de mais difícil ocultação, uma vez que costumam estar
associadas a agentes químicos ou físicos aos quais os trabalhadores são expostos na sua
atividade. Já a LER/Dort e patologias mentais, conjunto mais frequente no terciário,
costumam ser ainda mais facilmente negadas/ocultadas como estando relacionadas ao
trabalho. Se essa ocultação é mais fácil nas doenças predominantes no terciário, no
entanto a individualização, isto é, a atribuição de culpa ou responsabilidade ao
trabalhador é mais difícil. Dessa perspectiva surge então a hipótese de que as
campanhas preventivas de entidades patronais tendem a abordar acidentes, a indústria e
a construção civil ao menos em parte pela ocultação não se mostrar eficaz nesses casos.
Campanhas essas que tendem a usar o que definimos como o paradigma dominante em
SST, o qual se adequada por sua vez à estratégia de individualização. Por outro lado as
entidades sindicais dos trabalhadores, focando no terciário e nas doenças, fariam o
esforço oposto: de publicizar e desocultar esses adoecimentos como relacionados ao
trabalho. Essa hipótese de explicação dos resultados da análise de conteúdo, a partir da
estratégia de ocultação, no entanto se enfraquece na medida em que ela sozinha não é
capaz de explicar a tendência dos vídeos produzidos pelas entidades estatais, que
possuem tendência similar a dos vídeos empresariais no que diz respeito ao foco no
setor industrial e de construção civil. Ou seja, apenas a estratégia de ocultação não
explicaria a preponderância da indústria e construção civil nos vídeos empresariais.

Tendências socioeconômicas: presente e futuro da SST e de campanhas preventivas

Em 2018, 74,8% das greves no setor privado ocorreram no setor de serviços.
Sendo que o maior número de greves (35%) do setor privado de serviços foram do setor
de transportes (DIEESE, 2019). A greve dos caminhoneiros em 2018 foi a maior da
história da categoria no Brasil, principalmente em termos de impacto na circulação de
mercadorias e da produção no país42. Foi também a greve de uma categoria de maior
impacto na economia nas duas últimas décadas pelo menos43. O seu impacto foi sentido
também em ampliação da proteção trabalhista a essa categoria. Como aponta Filgueiras
42

Greve
dos
caminhoneiros
já
é
a
maior
da
história.
Disponível
em:
<https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,greve-dos-caminhoneiros-ja-e-a-maior-dahistoria,70002328234,0.htm> , acessado em setembro de 2019.
43
Greve dos caminhoneiros impacta a economia em cerca de R$ 15,9 bilhões. Disponível em:
<http://www.fazenda.gov.br/noticias/2018/junho/greve-dos-caminhoneiros-impacta-a-economia-emcerca-de-r-15-9-bilhoes> , acessado em setembro de 2019.
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(2019), a conquista do valor mínimo de frete para os caminhoneiros supostamente
autônomos fez com que o setor de transporte rodoviário de carga (CNAE 2.0) fosse o de
maior crescimento de emprego formal de 2018 a maio de 2019, com saldo positivo de
40 mil (por sua vez os caminhoneiros considerados autônomos reduziram em 50 mil).
Embora na pauta de reivindicações dos caminhoneiros não houvesse menção
explícita à saúde e segurança, indiretamente, como praticamente toda e qualquer
reivindicação trabalhista que toca em aspectos da organização do trabalho, como a
remuneração, ela acaba tendo relação com a saúde e segurança. Coincidentemente,
como vimos, motorista de caminhão é a ocupação com maior taxa de mortalidade de
acidentes típicos; e profissões de transporte rodoviários, como motorista de caminhão44
e motofretista, se destacam negativamente também em números absolutos de mortes por
acidentes de trabalho típicos e aposentadorias por invalidez. O terciário, com a
prestação de serviços e relação presencial com o público, e em específico as atividades
de transporte tem trazido também mais uma preocupação relativa à segurança no
trabalho, além dos acidentes. Trata-se da violência intencional, como em assaltos e
latrocínios. Preocupação de caminhoneiros, taxistas e motoristas por plataformas
digitais45.
Mesmo que não tenha relação direta com esse fato, a greve dos caminhoneiros de
2018 não deixa de ser simbólica do aumento da importância relativa, na economia e na
sociedade, da mobilidade e da circulação. A gestão just-in-time é apenas um dos
elementos que elevam a novo patamar a importância dos meios de transporte na
economia e no próprio processo produtivo46. A reestruturação produtiva que se inicia no
mundo a partir da década de 1970, dispersando em unidades menores e terceirizando a
44

Um levantamento importante seria verificar ser há a diferença das taxas de mortalidade e de acidentes
entre caminhoneiros autônomos e empregados de empresas de transporte, pois existem fatores na
organização do trabalho substancialmente diferentes entre caminhoneiros nas duas relações de trabalho,
estando a princípio os autônomos numa situação mais precária. Ver: Caminhoneiros/as: conhecendo a
categoria para além da greve – uma entrevista com Larissa Riberti e Francine Rebelo. Disponível em:
<https://www.entranhas.org/caminhoneiros-as-conhecendo-a-categoria-para-alem-da-greve-umaentrevista-com-larissa-riberti-e-francine-rebelo/>, acessado em setembro de 2019.
45
Atualmente, a questão da segurança no trabalho relacionada a assaltos e latrocínios é uma das
principais reivindicações de motoristas por plataformas digitais em São Paulo. Ver Os uberizados
brasileiros voltam à luta. Disponível em <https://outraspalavras.net/crise-brasileira/os-uberizadosbrasileiros-voltam-a-luta/>, acessado em outubro de 2019.
46
Talvez também sintomático da importância dos transportes e da mobilidade nessa configuração social
pós-fordista tenha sido os movimentos protagonizados pela juventude em torno das tarifas do transporte
público em grandes cidades brasileiras durante a primeira década deste século (Vinicius, 2014). Os
coletes amarelos na França em 2018 e as grandes manifestações e revoltas no Equador e no Chile em
2019, ambos tendo como estopim o preço dos combustíveis e/ou setor de transportes, também parecem
apontar no sentido de uma maior relevância da circulação na vida e na economia, pese embora revoltas
geradas por aumento de tarifas de transporte não sejam incomuns na história do século XX.
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produção, começa a dar forma ao que se tem chamado frequentemente de pós-fordismo
e, num conceito mais específico dos pós-operaístas italianos, é chamado de fábrica
difusa. A ideia por trás do conceito de fábrica difusa é de que o ciclo de produção se
espalha pelo tecido social, principalmente pelo tecido urbano. A produção de valor
passa a ser realizada até mesmo e cada vez mais, fora do tempo de trabalho. A
indistinção entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, em termos de produção de
valor econômico, é sintetizada na afirmação de que no pós-fordismo a vida é posta a
trabalhar (Virno, 2003). Na última década tais afirmações deixaram de ser vistas como
uma novidade ou excentricidade teórica, diante da experiência explícita, comum e
discutida até na imprensa de massa sobre a produção de conteúdo não remunerada
realizada no tempo de não trabalho, como, por exemplo, pelos bilhões de usuários de
mídias sociais. Standing (2017) fala de um “tempo do terciário” para caracterizar essa
cada vez mais inaplicável separação entre os locais e tempos de trabalho, e os de não
trabalho.
Mesmo nesse contexto sócio-histórico em que o trabalho tende a se misturar com
a vida, sem ter uma localização específica no tempo e no espaço, podemos crer que as
abordagens de concepção e prevenção em SST ainda se enquadrarão nas duas linhas que
se constituíram historicamente: uma individualizante e uma ambiental/sistêmica.
Cerca de 3,8 milhões de brasileiros trabalham para plataformas digitais como
fonte de renda. Com tais números, essas plataformas seriam conjuntamente os maiores
empregadores do país47. Pode-se inferir que a imensa maioria desses trabalhadores
realizam atividades de transporte. Os entregadores formam 23,23% dos trabalhadores
autônomos no Brasil48. Segundo o IBGE, o Brasil terminou 2019 com 41,1% da
população ocupada na informalidade49, maior número na série histórica iniciada em
2016. O trabalho informal, como se sabe, implica menor proteção social, o que inclui a
proteção relativa à SST. Implica também tendência de exclusão de diversas bases de
dados oficiais de trabalho e previdência, capazes de dar visibilidade à situação desses

47

Aplicativos como Uber e Ifood são fonte de renda de quase 4 milhões de autônomos. Disponível em:
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,aplicativos-como-uber-e-ifood-sao-fonte-de-renda-dequase-4-milhoes-de-autonomos,70002807079> , acessado em setembro de 2019.
48
Ponte entre aplicativos e clientes, entregadores já são 23% dos autônomos no país. Disponível em:
<https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ponte-entre-aplicativos-e-clientes-entregadores-ja-sao23-dos-autonomos-no-pais,70002793803> , acessado em setembro de 2019.
49
Desemprego cai para 11,9% na média de 2019; informalidade é a maior em 4 anos. Disponível em:
<hhttps://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26741desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-informalidade-e-a-maior-em-4-anos>,
acessado
em
fevereiro de 2019.
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trabalhadores e diagnósticos orientadores mínimos para políticas públicas em SST. O
mais significativo é que, de acordo com os dados do Pnad de 2019, os trabalhadores por
conta própria, com ou sem CNPJ50 são os que tem se ampliado mais desde 2012.
No caso de trabalhadores de plataformas digitais, a informalidade tem sido central
a esses empreendimentos, com uma ocultação – para manter o conceito que temos
utilizado – da própria relação trabalhista. Abílio (2017) aponta que “a uberização
consolida a passagem do estatuto de trabalhador para o de um nanoempresário-de-si
permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe garantias mínimas ao mesmo tempo
que mantém sua subordinação”. É a viração, o bico – o gig da gig economy – elevado a
modelo de relações trabalhistas e organização do trabalho. Na medida em que a
formalização como tal deixa de ser uma opção, no Brasil esse trabalhador passa a ter a
possibilidade

de

formalização

como

nanoempresário-de-si

através

do

MEI

(Microempreendedor Individual), o que lhe garante, sob certas condições e por sua
inteira responsabilidade de contribuição mensal, auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez e um salário mínimo de aposentadoria51. Completando dez anos de existência
do MEI em 2019, o número de registrados ultrapassa os 8 milhões, com uma tendência
de crescimento de 1 milhão por ano52.
Pelo mundo, aos poucos algumas políticas de proteção social e SST têm aparecido
dirigidas a essa nova realidade de trabalhadores de transporte de plataformas digitais.
No México, a Uber Eats implementou seguro para os trabalhadores em caso de acidente
enquanto fazem uma entrega53. No município de São Paulo a prefeitura fez acordo com
empresas de plataformas digitais de entrega, visando à prevenção de acidentes. Entre os

50

O critério de informalidade usado pelo IBGE enquadra o trabalhador por conta própria sem CNPJ,
empregado no setor privado sem carteira assinada, empregado doméstico sem carteira assinada, trabalho
como empregador sem CNPJ e trabalho como familiar auxiliar.
51
Quando vemos que a formalização como microempreendedor abre acesso a alguma seguridade social
típica de trabalhadores – a aposentadoria como conceito só ganha sentido para aquele que vive da sua
força de trabalho e não do seu capital – , fica nítido como empresário ou empreendedor, e o discurso em
torno deles, passam a ser uma ideologia de adaptação do trabalhador ao pós-fordismo ou ao “capitalismo
flexível”, como bem apontou Betoni (2015). Se no topo da pirâmide social ser empresário ganha o
sentido de um poder econômico e de decisão com influência sobre outros quando não há sociedade, na
base da pirâmide ele se torna signo da relegação, da insegurança, da ausência de perspectiva e de
pouquíssima possibilidade de escolha. Em termos econômicos pragmáticos, a transformação que se dá de
trabalhador a empreendedor trazem a desresponsabilização da seguridade e proteção dos que trabalham
para e pela empresa, com a eliminação dos custos relacionados.
52
Fonte: Portal do Empreendedor < http://www.portaldoempreendedor.gov.br/estatisticas>.
53
Embora o acesso ao valor do seguro não pareça ser tão simples. Deaths and injuries don’t slow Uber
Eats’ rapid expansion in Mexico. Disponível em: <https://www.theverge.com/2019/7/3/20679004/ubereats-mexico-delivery-courier-death-injury-insurance-expansion>, acessado em setembro de 2019.
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pontos do acordo está o não pagamento de prêmio por mais entregas em menos tempo54.
Na Califórnia, estado sede da Uber e de outras empresas de plataformas digitais, uma lei
(Assembly Bill 5) que retira os motoristas da Uber da informalidade, estendendo
direitos trabalhistas e proteção social a eles, foi aprovada e sancionada. De alguma
forma, portanto, em diferentes contextos e diferentes matizes, vão surgindo políticas
relativas à SST para esse segmento.
Esses trabalhadores de transporte em plataformas digitais são parte do que se tem
chamado com certa frequência, na literatura de sociologia do trabalho, de precariado.
Central na definição de precariado para Standing (2017), está a insegurança laboral.
Para ele o precariado consistira naqueles desprovidos das sete formas de garantias
relacionadas ao trabalho que caracterizaram uma “cidadania industrial”55. Sabemos que
a insegurança laboral em si é um fator de risco psicossocial, e que, portanto, cada uma
das sete garantias possui alguma relação com a SST. Mas uma delas nomeadamente diz
respeito a ela: a “segurança no trabalho”, que Standing (2017) resume como sendo
“proteção contra acidentes e doenças no trabalho através, por exemplo, de normas de
segurança e saúde, limites de tempo de trabalho, horas insociáveis, trabalho noturno
para as mulheres, bem como compensação de contratempos” (p. 28). Além da
insegurança, trabalhos que não provem identidade formam outra característica do
precariado para Standing (2017). Ausência de carreira, de comunidade de trabalho, de
tradições ou memória, sem perspectiva de futuro, são características desse precariado.
Se proteção da segurança e saúde dos trabalhadores e a melhoria das condições de
trabalho está fortemente vinculada à força organizativa e mobilização dos trabalhadores
(Grunberg, 1983; 1986; Navarro, 1983; Nichols, 1999; Wallace, 1987; Zoller, 2009),
podemos esperar que no quadro de trabalhadores informais e precariado em expansão,
concomitante com a expansão do terciário, a própria manutenção da saúde e segurança
dos trabalhadores como questão social estará vinculada à capacidade de organização e
mobilização desses grupos sociais, saindo da invisibilidade, e pelo menos em parte se
constituindo em uma classe não apenas econômica, mas sociológica. Como o próprio
Standing (2017) nos lembra, “a menos que o precariado se torne um incômodo em si,

54

Ifood e Loggi firmam acordo por segurança de entregadores em SP. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/ifood-e-loggi-firmam-acordo-por-seguranca-dosentregadores-em-sp.shtml> , acessado em setembro de 2019.
55
As sete garantias são: garantia de mercado de trabalho; garantia de vínculo empregatício; segurança no
emprego; segurança do trabalho; garantia de reprodução de habilidade; segurança de renda; garantia de
representação (Standing, 2017, p.28).
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suas preocupações serão ignoradas” (p. 248). Se não se organizar, se articular e se
mobilizar, seus desejos, preocupações e sofrimento dificilmente terão resposta.
Na década passada, Standing (2017) já percebia uma tendência da existência do
precariado levar a uma “política do inferno”, isto é, a defesa de políticas de ódio e
ressentimento, formando uma base para o surgimento até mesmo de governos
neofascistas. Baseando-se em pesquisas de psicologia, ele apontava que pessoas
inseguras geram pessoas com raiva, portanto voláteis e propensas a apoiar esse tipo de
políticas. Pelo contrário, pessoas com segurança econômica básica tenderiam a ser mais
altruístas, igualitárias e tolerantes do que as inseguras economicamente, tomando
decisões que garantiriam mais segurança econômica a todos. A insegurança econômica
crônica estaria assim fomentando um neofascismo. É preciso lembrar também que,
como Dejours (2007) buscou demonstrar, o processo de indiferença ao sofrimento
gerado socialmente – a banalização da injustiça social – é também consequência de
defesas psíquicas contra o sofrimento no cotidiano do trabalho, mesmo nos empregos
formais de hoje em dia. Esses mecanismos de insensibilização social também se
colocam como um obstáculo à manutenção e à própria existência da SST, pois minam o
que Waring (2019) aponta como um dos seus pilares fundamentais, e que podemos até
mesmo concluir que seja seu pilar seminal: a SST como questão moral e humanitária56.
Standing (2017) indica a necessidade desse precariado se constituir como classe
sociológica e de formular uma “política do paraíso”, para que não ele caia na “política
do inferno”. Essa política do paraíso seria como uma pequena utopia que colocaria a
perspectiva de uma autonomia sustentável, diferente de uma volta a relações de trabalho
fordistas já rejeitadas pelo desejo de gerações anteriores. Uma articulação adequada
entre flexibilidade e segurança. No entanto, no que depender de orçamento estatal, essa
política do paraíso terá que se deparar com o “Estado de consolidação fiscal” (Streeck,
2018), no qual as demandas populares relativas à justiça social, seguridade e proteção
econômica perdem não só espaço, mas possibilidade de serem respondidas pelo Estado,
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Talvez possamos ver uma expressão dessa insensibilização na relativa baixa repercussão em termos de
mudanças normativas e legislativas, ou de discussões públicas e monta sobre essas mudanças, em
decorrência do maior acidente de trabalho da história do país, o rompimento da barragem da Vale em
janeiro de 2019 em Brumadinho, Minas Gerais. Historicamente, os desastres tendem a gerar uma
oportunidade política para avanços em termos de legislações protetivas, como consequência da comoção.
Wallace (1987) aponta essa relação no caso da mineração nos Estados Unidos.
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cuja arquitetura institucional passa a se voltar quase que exclusivamente ao pagamento
de dívida pública57.
Quanto aos modelos de concepção de riscos laborais ou culturas de prevenção, na
forma como vimos em Menéndez-Navarro (2019), podemos inferir que esteja em curso
no Brasil um fortalecimento do modelo empresarial, dada a correlação de forças entre
classes que tem se concretizado através de diversos fatos e eventos políticos nos últimos
anos, como mudanças de monta nas legislações trabalhistas e previdenciárias cujo
critério de coerência é a redução de custos com a força de trabalho. Cabe observar se
isso implicará uma alteração, como uma possível perda de espaço, do atual papel da
tecnocracia – dos especialistas – na mediação e integração dos interesses de classe
relativos às condições de trabalho. Como podemos observar pelo próprio resultado da
análise de conteúdo de vídeos de campanhas preventivas que realizamos, o paradigma
dominante de prevenção em SST possui relação mais estreita com a visão empresarial e,
portanto, podemos crer que tenderia a ser reforçado nesse contexto político-social. Já a
abordagem sistêmica de prevenção em SST teria mais dificuldade de ganhar espaço
nesse contexto.
Somando a disso, além de estar relativamente mais próxima do modelo operário
do que o paradigma dominante, vimos que a abordagem sistêmica está mais vinculada
ao campo científico ou acadêmico de SST, enquanto o paradigma dominante está mais
vinculado ao campo profissional de SST. E no contexto do clima político-social
autoritário descrito por Waring (2019), o campo científico é particularmente afetado. A
negação da ciência e a defesa de “fatos alternativos” que tem emergido com a alt-right
que ganha poder em diversos países, pode vir a enfraquecer a influência do campo
científico nas decisões e políticas sobre SST. Esse é um dos aspectos que faz Waring
(2019) concluir que, com a ascendência dessa alt-right, a questão da SST tende a ser
cada vez mais desafiada e ignorada58.

57

Apesar de Streeck (2018) analisar a União Europeia, sua descrição e conceito se encaixam
perfeitamente à realidade brasileira. A Emenda Constitucional 95 que congela as despesas primárias por
vinte anos, inédita no mundo, é provavelmente o exemplo de elemento mais acabado da reestruturação do
Estado visando o chamado “mercado” (sob o argumento de manter a confiança dos credores), em
detrimento de serviços públicos, proteção e benefícios sociais dirigidos à massa trabalhadora.
58
O cancelamento em abril de 2019 da norma técnica NBR 11228-1 por pressão declarada da Associação
Brasileira da Indústria do Arroz, através da CNI, parece ser um exemplo nesse sentido. Enquanto a CLT
permitia carregamento manual de peso de até 60 kg, essa norma técnica da ABNT estabelecia como
parâmetro 25 kg, sendo a recomendação da OIT 23 kg. Nesse caso o setor empresarial ficou ao lado da
CLT, deixando de lado todo o discurso de “modernização” da legislação trabalhista. Nos conceitos de
Filgueiras (2017b), não se tratou de usar a estratégia de individualização ou de ocultação, mas sim de uso
da estratégia de confrontação das normas.
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Vale ressaltar que o regime de urgência e de curtoprazismo em que estamos neste
século, coloca novos desafios à prevenção em SST e às estratégias comunicativas de
SST voltada aos gestores (Liberato, 2016). Ligada a essa nossa nova relação com o
tempo, a chamada financeirização das empresas surge também como um novo fator de
risco de acidentes (Le Coze, 2017), dentro de uma concepção sistêmica de prevenção.
Incluir nas preocupações preventivas aqueles em relações de trabalho que estão
em expansão, como autônomos, como pessoas jurídicas e principalmente como
informais em sentido estrito, é também um desafio ao Estado e à sociedade como um
todo. Uma vez que as instituições do Estado, sindicais e patronais surgiram e operam
ainda em grande parte com base nas relações industriais do período fordista, é provável
que a principal força renovadora dessas instituições venha a ser a também provável
ampliação das mobilizações desses trabalhadores submetidos às novas formas
contratuais e de relações de trabalho pós-fordistas. Nessas mudanças, os termos
empregador e trabalhador vão sendo substituídos, numa espécie de indiscriminação
ideológica – no estrito sentido em que apresentamos o conceito de ideologia – , em que
ambos se tornam simplesmente empreendedores. Essa ocultação da relação capitaltrabalho se opera também por meios tecnológicos e jurídicos. Aliás, ideologia,
tecnologia e o arcabouço jurídico se interpenetram nesse sentido. Isso não impede, no
entanto, de se atribuir diferentes níveis de responsabilidade pela prevenção a diferentes
atores.

Proposições
Primeiramente, no caso de comunicações corporativas, é preciso sempre lembrar
que, caso a aplicação das medidas preventivas seja contraditória com outras exigências,
como a de metas de produção, mensagens preventivas dirigidas aos atores de uma
empresa podem acabar contribuindo para que muitos desses atores achem que a
prevenção não é tão importante. Elas tendem a ser levadas a sério apenas se a empresa
implementar várias medidas coerentes com as mensagens que se referem à importância
das medidas de prevenção (Daniellou; Simard; Boissières, 2010). Tendo isso claro,
abaixo destacamos algumas proposições para audiovisuais de campanhas preventivas
em SST:
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 Os vídeos de campanhas preventivas analisados apontaram que predominantemente
as mensagens são dirigidas aos trabalhadores. Uma vez que acidentes e agravos são
largamente compreendidos como consequências de decisões de diversos atores na
sociedade e nas empresas, campanhas preventivas tendem a ser mais consequentes
se não se fixarem no trabalhador como destinatário da mensagem, como já indicou
Menéndez-Navarro (2019).
 Além de menção em alguns vídeos de sindicatos, um vídeo do MPT selecionado no
corpus (vídeo 28) foca na importância da mobilização dos trabalhadores na
conquista de direitos, incluindo os relativos à SST, como a redução de jornada de
trabalho. Uma vez que, como vimos no capítulo I, a força e mobilização coletiva
dos trabalhadores é um fator determinante da segurança e saúde, a menção à
organização e mobilização coletiva dos trabalhadores é um caminho que pode ser
mais explorado em campanhas que visam a segurança e saúde no trabalho. Até
mesmo porque a concepção da saúde como poder de agir de um coletivo de
trabalho parece constituir uma melhor forma de lidar, em termos de prevenção em
SST, com o curtoprazismo e a urgência que caracterizam nossa temporalidade atual
(Liberato, 2016).
 As ocupações e atividades de transporte rodoviário, como motorista de caminhão e
motofretista, têm sido pouco abordadas, ainda mais levando em conta que se
destacam em taxa de mortalidade, números absolutos de mortes e aposentadorias
por invalidez. Sendo assim, são ocupações que merecem maior atenção preventiva,
principalmente numa abordagem que trate de aspectos da organização do trabalho,
saindo do foco comportamental (apelo à “atenção” e cumprimento de normas),
trazendo aspectos de jornada de trabalho, formas de remuneração, controles etc.
Aspectos esses que, evidentemente, variam tanto entre motoristas de caminhão e
motofretistas quanto internamente em cada uma dessas ocupações, devido
principalmente às diferentes relações contratuais existentes. Isso significa também
que o condutor profissional – ou o “amador produtivo” no caso dos condutores por
aplicativos (Abílio, 2017) – tem uma especificidade óbvia em relação aos
condutores eventuais e amadores em geral, e portanto devem ser objeto de uma
abordagem específica, fora de um tratamento geral de prevenção a acidentes de
trânsito.
 Os professores, como categoria que foram o maior sindicato da América Latina em
número de filiados, e com os altos números absolutos de afastamentos por doenças
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ocupacionais, merecem atenção através campanhas preventivas, algo que
praticamente não identificamos nos critérios de seleção desta pesquisa. Isso poderia
ser levado adiante ao menos pelos próprios sindicatos da categoria, os quais
poderiam abordar, a partir do conhecimento estabelecido, os determinantes
organizacionais, políticos e sociais dessa alta incidência de agravos.
 Algumas profissões como faxineiro, servente de obra e vigilante possuem altos
números absolutos de afastamento por doenças ocupacionais, no entanto parecem
ter pouca visibilidade, possivelmente advinda do baixo status social dessas
profissões no Brasil, o que se refletiu na seleção de vídeos de campanhas
preventivas realizadas nesta pesquisa. Abordar o adoecimento nessas profissões de
baixa visibilidade social mas de números elevados, é algo a ser buscado.
 Da mesma forma, abordar os trabalhadores informais e em relações contratuais
diferentes do trabalho assalariado fordista parece se tornar uma necessidade ao
campo da prevenção em SST que ainda se pauta pelo valor moral/humanitário,
diante das mudanças advindas com a terciarização da econômica e a
institucionalização de arranjos de relações de trabalho pós-fordistas.
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Apêndice
Relação de vídeos selecionados para o corpus de análise

Os vídeos estão relacionados pelo título, nome do canal em que foi publicado e
data da publicação no Youtube, quando foram selecionados em julho de 2018.

Vídeos de entidades estatais:

1. Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
Ministério do Trabalho
Published on Apr 13, 2017
2. Campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho
Ministério do Trabalho
Published on Apr 29, 2015
3. Canpat - campanha nacional de prevençao de acidentes de trabalho 2018
Enit - Escola Nacional da Inspeção do Trabalho
Published on Apr 5, 2018
4. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Construção
Civil
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Mar 30, 2012
5. Trabalho Seguro 2014: confira o vídeo "Pulverizador" da campanha
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Jun 9, 2015
6. "A prevenção é o melhor caminho" - Programa Trabalho Seguro Campanha de 2014 Tribunal Superior do Trabalho
Published on Apr 28, 2014
7. Trabalho Seguro: a dor de quem perdeu o pai em um acidente de trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Sep 25, 2014
8. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Acidente:
caso real
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Jun 17, 2011
9. Trabalho Seguro 2014: não deixe que um acidente faça parte da sua rotina
de trabalho
Tribunal Superior do Trabalho
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Published on Nov 3, 2014
10. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - "Acidente Abertura"
Tribunal Superior do Trabalho
Published on May 2, 2011
11. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - "Acidente Pai"
Tribunal Superior do Trabalho
Published on May 31, 2011
12. Trabalho Seguro 2014: confira o vídeo "Fatiadora" da campanha
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Nov 21, 2014
13. Trabalho Seguro 2014: acidentes não acontecem por acaso, mas por descaso
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Nov 3, 2014
14. Trabalho Seguro 2014: confira o vídeo "Pistola de Pregos" da campanha
Tribunal Superior do Trabalho
Published on Nov 21, 2014
15. Abril Verde - Episódio 01: Não vire manchete de TV!
mptpgt
Published on Mar 26, 2018
16. Abril Verde - Episódio 02: Não vire manchete de rádio!
mptpgt
Published on Apr 2, 2018
17. Abril Verde - Episódio 03: Não vire manchete de internet!
mptpgt
Published on Apr 9, 2018
18. Abril Verde - Episódio 04: Não vire manchete de jornal!
mptpgt
Published on Apr 16, 2018
19. Abril Verde - Episódio 05: Não vire manchete das redes sociais!
mptpgt
Published on Apr 23, 2018
20. Assédio Sexual no trabalho - Episódio 5
mptpgt
Published on Feb 8, 2018
21. Dia da Mulher - Assédio Moral
mptpgt
Published on Mar 7, 2018
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22. Dia da Mulher - Assédio Sexual
mptpgt
Published on Mar 8, 2018
23. Campanha Codemat 10 anos
mptpgt
Published on Dec 3, 2013
24. Negligentes Anônimos - Filme 60"
Ministério Público do Trabalho em Sergipe
Published on Apr 25, 2014
25. Comercial "Previna-se" - Acidentes de Trabalho
João Jatobá
Published on Jul 27, 2010
Publicidade para TV do Ministério Público do Trabalho
26. Ministério Público do Trabalho - Você 10 Acidente 0
B52 Produções
Published on Jun 10, 2014
27. Ministerio Público do Trabalho - Campanha Amianto
Space Rocket
Published on Mar 8, 2015
28. Campanha do Ministério Público do Trabalho a favor dos sindicatos
SINDSEMPMG - Sindicato dos Servidores do MPMG
Published on May 23, 2018
29. Campanha do ministério público do trabalho
Osmar Camargo
Published on Mar 24, 2017
30. Campanha - Jornada Normal de Trabalho
MPTnoRS
Published on Jul 3, 2013
31. MPT contra o Assédio Moral
MPTrabalhoSP
Published on Jul 1, 2015
32. Campanha de TV - Segurança No trabalho
segurancaitz
Published on Sep 19, 2008
33. Campanha de Prevenção de Acidentes 2014
MinTransportes
Published on Dec 22, 2014
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Vídeos de entidades sindicais dos trabalhadores:

34. O que é Assédio Moral?
FETAMCE
Published on Dec 3, 2012
35. Saúde do Trabalhador | SISMMAC
Sismmac
Published on Jul 5, 2018
36. Sindicato lança curta-metragem sobre cotidiano do trabalho home office
Sindicato dos Bancários
Published on Jul 6, 2018
37. Campanha Assuma o Controle estimula denúncia de bancários - 4/5/16
Sindicato dos Bancários
Published on May 6, 2016
38. Assista e compartilhe curta metragem: Jornada, saúde e condições de
trabalho - 14/8/13
Sindicato dos Bancários
Published on Aug 14, 2013
39. Sintical Contra o Assédio Moral
Rodrigo Miranda
Published on Mar 6, 2013
40. Assédio moral prejudica a saúde do trabalhador
SENGE RJ
Published on Jan 22, 2018
41. Assédio sexual no local de trabalho
Força Sindical
Published on Sep 8, 2014
Data: 12/01/2012
42. Vítimas das Teles: Depoimento Celso
Instituto Declatra
Published on Sep 16, 2016
43. Dia Internacional de Combate e Prevenção às LER DORT
Sindicato Químicos Unificados
Published on Mar 7, 2017
44. Parece trabalho, mas é humilhação.
Sindicato dos Bancários Curitiba e região
Published on Apr 7, 2016
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Vídeos de entidades patronais:

45. Com prevenção é que se faz
SESI
Published on Nov 23, 2011
46. Segurança no Trabalho - Soterramento
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC
Published on Sep 24, 2015
47. Segurança no Trabalho - Quedas
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC
Publicado em 24 de set de 2015
48. Segurança no trabalho: choque elétrico
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC
Published on Jun 7, 2016
49. Construindo Segurança & Saúde - CBIC
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC
Published on Apr 27, 2016
50. Dia de Reflexão – 2011
Vale
Published on Jul 14, 2011
“Nada é mais importante para a Vale do que as pessoas. Por isso temos o
compromisso de garantir saúde e segurança para empregados e comunidades.
Nosso vídeo interno sobre o tema, Dia de Reflexão, foi eleito o melhor entre 600
filmes inscritos no Cannes Corporate Media & TV Awards. Orgulho!”
51. Dia de Reflexão 2016: Por que correr riscos?
Vale
Published on Oct 10, 2016
52. Dia de Reflexão – 2012
Vale
Published on Oct 27, 2015
53. Dia de Reflexão – 2013
Vale
Published on Oct 27, 2015
54. Segurança - Por trás de uma vida, existem muitas outras
Vale
Published on Jul 14, 2011
55. Por que falar sobre saúde mental?
Vale
Published on Apr 2, 2018
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56. Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Desconecte-se
SEST SENAT Brasil
Published on Jun 7, 2018
57. Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Descanse
SEST SENAT Brasil
Published on Jun 7, 2018
58. Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Atenção ao
dirigir
SEST SENAT Brasil
Published on Jun 8, 2018
59. Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Alimentação
SEST SENAT Brasil
Published on Jun 12, 2018
60. Programa CNT SEST SENAT de Prevenção de Acidentes - Tranquilidade
SEST SENAT Brasil
Published on Jun 14, 2018
61. Prevenção de Acidentes Dicas instrutor
SEST SENAT Brasil
Published on Jun 15, 2018
62. Promoção da Saúde - Higiene Pessoal
SENAR Brasil
Published on Jun 8, 2017
63. Websérie SST - EPI
Sesi MS
Published on May 3, 2017
64. Qual é a vantagem de ter um bom ambiente de trabalho
Sebrae SP
Published on Apr 7, 2015
65. Sesc Prevenção de Quedas 2017
Cyll Mendes
Published on Nov 23, 2017
66. Os exercícios recomendados para prevenção da depressão
Sesc Consolação
Published on Apr 3, 2017
67. Sempre Alerta e Numa Boa - Indústria Metalúrgica
SESI
Published on Sep 14, 2011
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68. Sempre Alerta e Numa Boa - Indústria de Telecomunicações
SESI
Published on Sep 14, 2011
69. Sempre Alerta e Numa Boa - Indústria de Máquinas e Equipamentos
SESI
Published on Sep 14, 2011
70. Como melhorar a comunicação com sua equipe | Senac São Paulo
Senac São Paulo
Published on Jul 21, 2017
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