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RESUMO

A influência do nível de intemalidade e das atitudes acerca da segu-
rança sobre as explicaçOes causais de acidentes foi estudada com um
grupo de sujeitos ligados à prevenção de acidentes no trabalho. Os re-
sultados mostraram que um maior nlvel de escolaridade leva a atitudes
mais favoráveis à segurança no trabalho e menor tendência a atribuir os
acidentes ao acaso, ou outros poderosos. Entre os mais intemos predo-
minaram as explicações ligadas ao comportamento do operador. As im-
plicações práticas deste ponto de vista foram discutidas.

ASSTRACT

The influence of levei of internality and altitudes towards security on
the causal explanations of accidents was studied with subjects involved in
the prevention of accidents. Results showed that a higher educationallevel
was related to more favorable altitudes towards security and less frequent
explanations, based on chance or powerfull others. Among more intemal
subjects, explanations built upon operator's behavior were more tre-
quent. The practical implications ot this viewpoint were discussed •
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A saúde ocupacional vem sendo uma questão com sérias implicações polãicas:
ela coloca o governo entre as suas obrigações face à saúde pública, e as pres-'
sões exercidas por outras prioridades imediatas, ligadas à produtividade e aos
avanços tecnológicos. A legislação relativa à saúde e segurança no trabalho, mes-
mo nas nações desenvolvidas, tem-se voltado especialmente para as conseqüên-
cias das doenças ocupacionais e da insegurança, 9 absentefsrno, os acidentes e a
rotatividade, embora o enfoque de prevenção c-omece a prevalecer. O envolvi-
mento do trabalhador, na promoção da saúde no local de trabalho, aumentou dra-
maticamente na Europa nos anos 70, especialmente na Escandinávia. No Canadá,
esta perspectiva é mais recente porém, desde 1986, a legislação dá ao trabalhador
o direito de conhecer detalhadamente o nrvel de risco exigido pela tarefa e de recu-
sá-Ia se o considerar excessivo. Foram criadas comissões mistas direção-empre-
gados para decidir sobre todas as questões de saúde e segurança no trabalho.
(Krahn e Lowe, 1988).

A necessidade de conhecer as causas dos acidentes e sua relação com os vá-
rios tipos de antecedentes levou Hansen (1989) a elaborar um modelo, incluindo
dados biográficos e de personalidade, além de fatores cognitivos. O estudo levan-
tou as informações já existentes acerca de 362 trabalhadores acidentados, de uma
indústria de produtos químicos, entre os quais 58 eram poli-acidentados; os dados
incluíram relatos dos acidentes e os escores obtidos em testes respondidos du-
rante a seleção e aconselhamento psicológico pós-acidente. Os resultados do es-
tudo mostraram que os fatores de maior peso na consistência dos acidentes eram
os escores obtidos nas escalas de desajuste social e de distração, entre os sujei-
tos que recebiam aconselhamento. Os autores recomendam que estes testes se-
jam incluídos na seleção, o que implica um retorno ao tipo de explicação unica-
mente pessoal, das causas de acidentes.

A tendência a uma explicação basicamente pessoal dos acidentes é represen-
tada atualmente pela teoria homeostática do risco, de Wilde (1989); ele afirma que
as pessoas percebem o nrvel de risco das tarefas, comparando-o a um nível teto
que consideram aceitável e orientam o seu comportamento de acordo com a dife-
rença entre estes dois nrveis. Assim que o nível de risco percebido desvia-se
muito do psicologicamente aceitável, o comportamento de segurança é acionado
de modo a que o risco volte ao seu nível habitual. A teoria prevê que intervenções,
que aumentem a segurança do trabalho, abaixam o nlvel psicológico de risco, le-
vando a um comportamento mais perigoso, o que mantém inalterada a taxa de aci-
dentes; assim, tornam-se inúteis as medidas convencionais de prevenção de aci-
dentes, se não for desenvolvido no trabalhador o desejo de segurança. Esta posi-
ção é combatida por McKenna (1990), que critica a utilização do conceito de ho-
meostasis pelo autor,como sinônimo de consistência comportamental, contestando
ainda a interpretação dada por Wilde aos resultados de várias das pesquisas cita-
das. A teoria também é contestada por Landeerd, Urlings, Jong, Nijhuis e Bou-
ter (1990), que testaram o comportamento de risco de operários da construção ci-
vil, comparando-o ao de esquiadores e a um grupo de controle. Os resultados
mostram que os trabalhadores na construção não apresentam maior tendência ao
comportamento de risco que os demais grupos, o que seria de esperar segundo
a teoria horneostática do risco. Segundo os autores, a prevenção de acidentes na
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construção poderia ser melhorada, a nfvel situacional, através de modificações nas
atitudes dos supervisores e na polrtica de segurança das empresas.

A importância do papel do supervisor na modificação do comportamento dos
subordinados, em relação à performance, foi testada por Turban e Jones (1988),
verificando-se que as semelhanças de percepção da tarefa e de suas condições,
entre supervisores e supervisionados, leva a uma melhor avaliação da performan-
ce por parte dos primeiros, e maior satisfação com o trabalho por parte dos últi-
mos.

Recentemente o valor da atribuição de causalidade aos eventos vitimadores
tem interessado os estudiosos de acidentes do trabalho. Secundo Kouabenan
(1988), a ação de segurança repousa sobre uma concepção espedfica dos abu-
sos dos acidentes e sobre a adesão dos operadores a esta concepção, já que a
atribuição de causalidade determinará o comportamento diante do risco. Segundo o
autor, nas tarefas automáticas, o operador torna-se confiante e não obedece às
normas de segurança. Assim, quanto maior a crença na fiabilidade do sistema,
menor o número de precauções. Esta posição assemelha-se a de Wilde (1989),
porém parte de um ponto de vista sistêmico, não excluindo assim a possibilidade
de diminuir a taxa de acidentes através da intervenção, tanto nos fatores pessoais,
quando nos situacionais.

A importância dos fatores pessoais na explicação das causas de acidentes po-
de estar ligada ao traço de personalidade conhecido como locus de controle, Lef-
court (1976) fala da tendência a atribuir a si próprio a responsabilidade pelos di-
versos acontecimentos, chamando-a de internalidade e opondo-a à preferência por
explicações externas, sobre as quais o índivfduo não exerce controle. Levenson
(1981) divide os fatores externos em dois grupos, aqueles ligados a outros pode-
rosos e os que são vistos como dependendo exclusivamente do acaso. Assim, in-
divfduos internos tendem a procurar controlar as situações em que se encontram e
atribuem a si próprios os seus sucessos ou fracassos; indivfduos de tendência
externa, verão os vários eventos como o resultado de fatores fora de seu controle,
seja o poder alheio, seja o destino ou o acaso. A explicação dos acidentes pelos
operadores, acidentados ou não, tem sido objeto de vários estudos (Achcar, 1989),
porém o tipo de explicação fornecido pelos responsáveis pela segurança tem sido
pouco explorado, assim como as suas atitudes em relação à segurança, já que a
priori devem ser altamente favoráveis. O fato de que a percepção do nível de risco
das tarefas influi no comportamento de segurança, sequndo alguns (Kouabenan,
1988; Wilde 1989), e não segundo outros, (Landeweerd e colaboradores 1990),
aliado à importância de um ponto de vista semelhante entre supervisores e subor-
dinados (Turban e Jones, 1988), levou a autora a estudar este grupo no contexto
de uma pesquisa mais ampla acerca de acidentes ocupacionais em uma compa-
nhia de serviços no Distrito Federal:

Este Projeto visou estudar indivfduos, especialmente ligados à segurança no
trabalho, procurando relacionar o seu nível de internalidade e suas atitudes em re-

* O estudo incluiu, além da autora, os professores Jairo B. Andrade, Luiz Pasquali e Rosemary
Achcar, todos do Departamentl de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasnia,
com a colaboração de alunos de Graduação e Pós-Graduação.
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lação à segurança, com as explicações espontâneas que evocam para os aci-
dentes na empresa e para os acidentes de trabalho em geral. Supõe-se que uma
tendência maior à internalidade levaria a explicações ligadas ao comportamento do
operador, de preferência as que implicam problemas situacionais. As atitudes em
relação à segurança, mais favoráveis à prevenção tenderiam a explicações situa-
cionais do acidente, evitando o tipo de explicações ligados ao comportamento do
operador, na tentativa de atribuir-lhe a responsabilidade pelo acidente.

tudes em relação ao trabalho (16). A estes itens foram acrescentados seis itens
relativos ao comportamento do supervisor. Os 11 itens marcados no instrumento
foram invertidos; este encontra-se no Anexo 2.

1.3.3. - Explicações sobre as causas de acidentes

1.1. SUJEITOS

O instrumento constava de três perguntas. A primeira oferecia ao sujeito 10 ex-
plicações acerca do acidente fatal ocorrido na empresa para que ele escolhesse
as três mais importantes. A segunda falava dos acidentes já ocorridos na empresa
e pedia ao sujeito, sem dar sugestões, que apresentasse as três explicações mais
prováveis; finalmente, a terceira, semelhante à segunda, falava dos acidentes de
trabalho em geral. Este instrumento aparece no Anexo 3.

1 - MÉTODO

Foram objeto deste estudo os funcionários do Departamento de Segurança de
uma empresa estatal do D.F., em número de sete e os titulares de todas as Co-
missões Internas de Prevenção de Acidentes, CIPAS, em número de 37. A média
de idade foi a mesma para os dois grupos, 39 anos, assim como o tempo médio de
atuação na empresa, 13 anos. A escolaridade foi também semelhante, com alguma
diferença no nfvel universitário que abrangeu 28,6% no Departamento de Seguran-
ça e 35,1% entre os titulares das CIPAS. Dado o tipo de trabalho da empresa, os
sujeitos masculinos predominaram (87,4%).

2 - RESULTADOS

2.1. ANÁLISES DE VARIANÇAS RELATIVAS AS VARIÁVEIS PESSOAIS

1.2. PROCEDIMENTO

Foram realizadas ANDEVAS com base em várias variáveis pessoais e funcio-
nais, ligando-as às atitudes acerca da segurança e aos três aspectos do Locus de
Controle. Apenas o nfvel de escolaridade produziu diferenças significativas, como
pode ser visto na Tabela 1.

Os suier.os responderam, em entrevista individual, à Escola Multidimensional de
Locus de Controle de Levenson (1973), traduzida e validada por Dela Coleta
(1987). A seguir, preencheram um questionário sobre as atitudes acerca da segu-
rança no trabalho e finalmente forneceram possfveis explicações para um acidente
fatal ocorrido recentemente, para os acidentes na empresa, e para os acidentes de
trabalho em geral.

TABELA 1

ESCORES DE LOCUS DE CONTROLE E ATITUDE
SEGUNDO O NíVEL DE ESCOLARIDADE = N = 42

1.3. INSTRUMENTOS I Grau
Médias' Superior F P

11 Grau

Atitude 3,95 4,19 4,39 4,44 0,018
Interno 3,75 3,81 3,69 0,26 0,770
Acaso 3,02 2,23 1,88 15,47 0,000
Outros 2,97 2,18 2,08 8,07 0,001

1.3.1. - A Escola Multidimensional de Locus de Controle consta de 24 itens ava-
liando três dimensões do sentimento de controle sobre os eventos da vida diária: a
percepção do controle das situações pessoais como uma decorrência do próprio
comportamento, do acaso, ou da manipulação dos eventos por outros poderosos.
A primeira tendência é vista por Levenson (1973), como uma manifestação de in-
ternalidade, enquanto que os demais, (outros e acaso), são considerados pela auto-
ra com dois aspectos da externalidade. Os sujeitos recebem assim três escores; o
instrumento pode ser visto no Anexo 1.

• Resultados mais altos = atitudes mais favoráveis à segurança.
= maior atribuição de causalidade.

1.3.2. - Ouestionário de atitudes acerca da segurança no trabalho, com 22 itens,
sendo 16 retirados dos escores para medidas de atitude frente à segurança, ava-
liação de riscos e uso de equipamento de proteção (FGV/ISOP/CEPPAT - Relató-
rio Técnico, 1979) com 31 itens. Foram aproveitados os itens que descrevem ati-

A escolaridade parece ser um fator determinante nas atitudes acerca da segu-
rança (r = 0,496; p = 0,001), e na percepção de controle como interno. (r = 0,515;
P = 0,001) atribufvel ao acaso (r = - 0,686; p = 0,000) ou a outros poderosos (r =
-0,573; p = 0,001). A idade apareceu como significativa apenas no caso da tendên-
cia à atribuição a outros poderosos; maior nos mais velhos (r = 0,359; p = 0,023).
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2.2. EXPLICAÇÕES ACERCA DO ACIDENTE FATAL OCORRIDO DA EMPRE-
SA.

Dez explicações foram listadas e os sujeitos deveriam escolher, entre elas, as
três mais importantes:

TABELA 2

PERCENTAGENS DAS PRIMEIRAS ESCOLHAS PARA AS
DEZ EXPLICAÇÕES OFERECIDAS

Explicação Primeira Número total
Escolha % de respostas

O operador teve pressa de terminar. 53,3 15
O trabalho foi feito sob pressão de tempo. 50,0 14
Não usou o equipamento de proteção (EPI). 34,8 23
A pessoa não estava preparada. 31,3 16
A tarefa é muito perigosa. 29,4 17
O operador tem tendência a acidentar-se. 28,6 14
A tarefa é muito ditrcil. 12,5 16
As instruções eram pouco claras. 10,5 19
Falta de atenção do operador. 8,7 23
O equipamento estava com defeito 6,7 15

Pode-se notar, inicialmente, que o número de respostas, com o máximo de 23
das 42 possfveis, denota uma posição definida acerca da importância ou não da ex-
plicação para o acidente, sendo a falta de uso do EPI visto como determinante por
34,8% dos respondentes. Em geral, a pressa na realização da tarefa por razões
pessoais ou pressões externas foi visto como a causa principal do acidente, en-
quanto a falta de atenção ou defeito do equipamento parecem não ter grande valor
explicativo.

2.3. EXPLICAÇÕES ACERCA DOS ACIDENTES NA EMPRESA E DOS ACI-
DENTES EM GERAL

Através de duas questões abertas os sujeitos forneceram as três principais ex-
plicações para os acidentes ocorridos na Empresa, e para os acidentes em geral.

Uma análise do conteúdo das respostas permitiu aqrupá-Ios em 18 categorias,
no caso da empresa e 23 no caso dos acidentes de trabalho em geral. Estas expli-
cações foram classificadas em três categorias: pessoais (P), ligadas à supervisão
(S), e ligados a caracterísficas da empresa (E), para cada uma das duas pergun-
tas. As percentagens para a primeira escolha, e o número total de respostas dadas
a cada explicação podem ser vistas na Tabela 3.
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Podem ser observadas diferenças nas explicações dadas dos acidentes, se-
gundo a sua ocorrência na própria empresa ou em outros locais de trabalho. Con-
siderando as explicações que alcançaram mais de 25% da preferências dos su-
jeitos, (Primeiro Lugar), nas duas perguntas constatamos que estas incluem 33,3%
do número total de explicações no caso da empresa e 60,8% no caso dos aciden-
tes em geral. Analisando somente esta parte da Tabela 3, verificamos que entre as
6 explicações que receberam nTvelsuperior a 25% de escolhas no caso da empre-
sa, 66,6'Yo abordam problemas de supervisão e duas delas as caracterTsticas da
empresa, não havendo explicações ligadas ao operador. No caso das explicações
referentes aos acidentes em geral, as explicações de nível pessoal com mais de
25°~ de preferência alcançam 42,8% das 14 explicações nesta condição. As expli-
cações ligadas às caracterTsticas do local de trabalho alcançaram 35,700 e aquelas
relacionadas com a supervisão apenas 21,4%. Esta inversão de preferência pelas
explicações pessoais, segundo o nível de generalidade do acidente, não ocorre no
caso das pouco escolhidas, isto é, com preferência abaixo de 25%, onde os pro-
blemas do operador assumem maior importância tanto no caso da empresa estu-
dada (58,3°~ das respostas), corno em referência aos acidentes em geral (44,4%
das respostas)

2.4. CORRELAÇÕES ENTRE AS TRÊS MEDIDAS UTILIZADAS

Foram calculadas correlações de Pearson entre as três dimensões de Locus
de Controle, internalidade, acaso e outros poderosos, as atitudes acerca da segu-
rança e as explicações espontâneas sobre as possfveis causas de acidentes. Os
dados foram separados conforme o tipo de explicação atribuída aos acidentes,
com origem no próprio operador (P), na falta de supervisão (S) ou em deficiências
da Empresa (E); eles aparecem nas Tabelas 4, 5 e 6.

TABELA 4
CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS OBTIDAS ENTRE AS EXPLICAÇÕES

LIGADAS AO OPERADOR, A DIMENSÃO DE INTERNALlDADE E AS
ATITUDES ACERCA DA SEGURANÇA.

Explicaç3es NTvel Internalidade N Atitudes N

Falta de treinamento

Falta de uso do EPI

Empresa 0,420 ' 23
Geral -0,659 "
Empresa -0,871 ". 23 -0,560 '
Geral -0,639 ' 12 -0,973 '
Empresa 0,704 **' 23
Empresa 0,831 '** 23 0,604
Geral 0,641 ' 10

Geral 0,669 10
Geral 0,595 15
Geral -0,894 **' 15 -0,974

==p < 0,01 " . =p < 0,001

Falta de reciclagem
Imprudência/Negligência
Desobediência às normas de
segurança
Excesso de auto-confiança
Baixo nTveleducacional
Acaso

• = p < 0,05
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Os dados obtidos mostram que no caso das explicações para acidentes na
mpresa, ligados a caracterfsticas do operador, os indivfduos mais internos valori-

zararn mais as explicações baseadas em falta de treinamento, de reciclagem e im-
prudência ou negligência; aquela referente à falta de uso do equipamento de prote-
ç o individual (EPI) é considerada improvável pelos sujeitos mais internos. No ca-
o da empresa, não foram encontradas correlações significativas entre a tendência

à externalidade, quer por evocação do acaso, quer de outros poderosos, e as vá-
rias explicações causais dos acidentes.

As atitudes mais favoráveis à segurança no trabalho aparecem ligadas a expli-
cações de acidentes na empresa por atos de imprudência ou negligência, e não
ceitam a referente à falta de uso do equipamento de segurança (EPI).

Quanto aos acidentes em geral, a tendência à internalidade está diretamente li-
gada às explicações por desobediência às normas de segurança, excesso de au-
to-confiança e baixo nfvel educacional; os sujeitos mais internos tendem a recusar
s explicações dos acidentes em geral com base no acaso, e na falta de uso do

equipamento de proteção (EPI).
A explicação dos acidentes em geral pelo baixo nTveleducacional dos operado-

res apareceu também como importante nos sujeitos com tendência a explicar os
eventos vitimadores em termos de acaso (r=0,872; p=O,023; N =6). O sentimento
de inferioridade do operador ocorreu como explicação entre os sujeitos que tendem
a valorizar a influência de outros poderosos (r = 0,865; p = 0,026; N = 6).

TABELA 5

CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS OBTIDAS ENTRE EXPLICAÇÕES
LIGADAS À FALTA DE SUPERVISÃO, A DIMENSÃO DE INTERNALlDADE

E AS ATITUDES ACERCA DA SEGURANÇA.

Explicações Nfvel Internalidade N Atitudes N

Falta de Supervisão Empresa -0,890 .** 23 -0,664 •• 15
Geral -0,911 ••• 23 -0,676 •• 15

Falta de Orientação no uso Empresa -0,563 ** 23
do EPI

Conversas Empresa -0,703 **. 23

Inexperiências na Tarefa Empresa -0,756 ••• 23

Interrupções Geral -0,906 ••• 15 -0,923 •• 7

Não ouvir companheiros Geral -0,940 ••• 15 -0,907" 7

• = P < 0,05 •• =p < 0,01 ••• = P < 0,001
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As explicações ligadas a problemas de supervisão na Empresa não foram, de
um modo geral, aceitas pelos sujeitos com tendências à internalidade. A rejeição
da explicação por falta de supervisão está também ligada a uma atitude mais favo-
rável em relação à segurança; o mesmo resultado aparece para os acidentes em
geral no caso desta explicação. Além disto, os sujeitos internos rejeitam as inter-
rupções e o fato de não ouvir os companheiros como explicações plausfveis para
os acidentes; estas rejeições estão ligadas a atitudes favoráveis acerca da segu-
rança.

TABELA 6

CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS OBTIDAS ENTRE EXPLICAÇÕES
LIGADAS À DEFICIÊNCIAS DA EMPRESA, A DIMENSÃO DE

INTERNALlDADE E AS ATITUDES ACERCA DA SEGURANÇA.

Explicações Nrvel Internalidade N Atitudes N

Falta de informações sobre Empresa 0,905 ••• 23 0,616 • 15
o risco da tarefa Geral -0,897 ••• 23

Falta de planejamento da Empresa -0,448 • 23
Prevenção Geral 0,817 •• 10

Equipamento precisando Empresa 0,556 •• 23
reparos

Atitude gerencial inadequada Empresa 0,680 .* 23

Falta de normas de risco Empresa -0,837 ••• 23

Equipamento inadequado Geral -0,827 *. 12

Falta EPI Geral 0,627 * 15 -0,973 * 4

Alimentação inadequada Geral -0,571 • 15

Instalações ruins Geral -0,746 ** 15

* = P < 0,05 ** = P < 0,01 *** = p < 0,001

As explicações ligadas a problemas da empresa mostram que, para os sujeitos
mais internos, a falta de informação sobre o nfvel de risco da tarefa, a necessidade
de reparos nos EPls e a atitude gerencial inadequada podem ser causas de aci-
dentes na empresa, enquanto a falta de planejamento da prevenção, e a falta de
normas sobre riscos não teriam influência sobre a taxa de acidentes. A importância
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da falta de informações sobre o nfvel de risco da tarefa é reconhecida pelos sujei-
tos como atitudes favoráveis à segurança no trabalho.

Quanto aos acidentes em geral, a maior internalidade dos sujeitos levou-os a
considear importantes a falta de planejamento da prevenção, e a falta de EPls,
considerada também como importante pelos sujeitos com atitudes favoráveis à se-
gurança. Em contraste, foram consideradas pouco relevantes as explicações li-
gadas à falta de informações sobre o nível de risco da tarefa, eequipamento inade-
quado, alimentação inadequada ou instalações ruins.

3 - DISCUSSÃO

Os resultados mostram claramente a importância do nTvel de escolaridade so-
bre a percepção do próprio desamparado diante das situações, especialmente dos
acidentes de trabalho. À medida que sobe o nível educacional, diminui a percepção
de um controle externo das situações, quer por outros, quer pelo acaso. A influên-
cia do nível educacional aparece também nas atitudes, que se tornam mais favorá-
veis à segurança.

A relação entre as duas variáveis, percepção do controle e atitudes, foi também
claramente constatada: quanto mais as pessoas atribuem ao acaso ou aos outros
o controle das situações, mais negativa é a sua atitude em relação aos problemas
da segurança.

Finalmente, a influência de ambas as variáveis independentes, percepção de
controle e atitudes acerca da segurança, sobre a variável dependente, explicações
para os acidentes, foi constatada de modo claro. Os sujeitos internos preferiram
realmente as explicações ligadas às características do operador, tais como, o
despreparo, a desobediência às normas, a negligência ou imprudência, o excesso
de auto-confiança e o baixo nfvel educacional, rejeitando apenas a falta de uso do
EPI, inadmissível para sujeitos especialmente ligados à segurança do trabalho e
o fator acaso, tradicionalmente repetido pelos sujeitos de tendência interna.

As explicações implicando falta de supervisão foram totalmente rejeitadas pelos
sujeitos de tendência interna. Quanto às explicações ligadas a problemas situacio-
nais, os sujeitos internos aceitaram, no caso dos acidentes na empresa, causas li-
gadas a uma atitude gerencial inadequada levando à má conservação do material
de segurança e à falta de informação acerca dos riscos da tarefa. Mesmo tratando-
se de aspectos situacionais, a internalidade dos sujeitos influi na escolha das ex-
plicações, já que a mais importante seria a última, que influi na decisão do operador
em aceitar ou não a tarefa. No caso dos acidentes em geral, a falta de equipa-
mento e de planejamento da prevenção constituem para os sujeitos internos as
principais causas de acidentes.

A tendência geral dos internos a buscarem explicações ligadas às característi-
cas do operador foi, pois, confirmada.

As atitudes mais favoráveis à prevenção aparecem ligadas às explicações de
acidentes, tanto por negligência ou imprudência do operador, quanto por falta de
informação sobre o nível de risco das tarefas, sendo que apenas a primeira seria

Rev. de Psicologia, Fortaleza, V.7 (1/2), V.8 (1/2): p. 15 - p. 33, Jan.lDez., 1989/90

27



causa de acidentes na empresa. A tendência a explicações situacionais recebeu
confirmação apenas no caso dos acidentes em geral. As explicações situacionais
ligadas a problemas de supervisão e à falta de EPls foram rejeitadas como prová-
veis causas de acidentes, bem como a falta de preparo dos operadores, a falta de
uso dos EPls e o acaso, pelos sujeitos com atitudes mais favoráveis acerca da
segurança no trabalho. Esta variação mostra uma indefinição nas atitudes dos su-
jeitos que, dada a sua relação com a segurança no trabalho, deveriam ser mais
homogêneas.

Segundo Kouabenan (1988), os vieses nas explicações causais dos superiores
hierárquicos sobretudo daqueles ligados à prevenção de acidentes, podem ter sé-
rias conseqüências no nível de segurança da empresa. Isto implicaria no treina-
mento dos responsáveis pela área, a fim de que os acidentes sejam analisados de
modo a buscar a prevenção e não os culpados, já que, de acordo com a teoria
sistêmica, estes são sempre multideterminados. Carter e Menkel (1990) recomen-
dam a combinação de dois grupos de trabalho; um grupo de investigação das cau-
sas de cada acidente e um outro grupo encarregado da revisão periódica de todos
os acidentes. Enquanto um grupo estuda uma situação espedfica em todos os-
seus detalhes, o outro tem uma visão global, podendo perceber incidências e estu-
dá-Ias de modo mais profundo; esta pode ser uma tarefa perlódíca independente do
número € gravidade dos acidentes ocorridos no intervalo entre as reuniões.
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ANEXO 1
LOCUS DE CONTROLE

Instruções

A seguir, apresentamos uma série de afirmações que representam opiniões so-
bre fatos da vida diária. Você provavelmente concordará com alguns itens e dis-
cordará de outros. Não existem respostas certas ou erradas e estamos interessa-
dos no grau em que você concorda ou discorda dessas opiniões.

Leia cada afirmação cuidadosamente e indique o grau em que você concorda
com ela ou discorda, fazendo uma cruz no espaço correspondente às seguintes
opções:

- concordo totalmente;
- concordo em parte;
- estou absolutamente em dúvida;
- discordo em parte;
- discordo totalmente.

As primeiras impressões são sempre as melhores. Assim, leia cada afirmação,
decida se você concorda ou discorda e qual a intensidade de sua opinião, e então
marque sua resposta.

Dê a sua opinião para todas as declarações.
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I Questão
Concordo

Concordo Indeciso Discordo
Discordo

Totalmente Totalmente

1. Se eu vou ou não tomar-me um Irder de-
pende principalmente de minha capacida-
de.

2. Minha vida é, em grande parte, determina-
da por acontecimentos inesperados.

3. Sinto que o que ocorre em minha vida é
determinado principalmente por pessoas
mais poderosas do que eu.

4. Se eu vou ou não sofrer um acidente de
automóvel, depende principalmente de eu
ser ou não um bom motorista.

5. Quando faço planos, sempre tenho certeza
de que vou realizá-los,

6. Geralmente não tenho oportunidade de
proteger meus interesses pessoais da in-
fluência do azar.

7. Quando eu consigo o que quero, freqüen-
temente, é porque tenho sorte.

8. Embora eu tenha muita capacidade, 56
conseguirei ter uma posição importante se
pedir ajuda a pessoas de prestrgio.

• A quantidade de amigos que tenho depende
de quão agradável eu sou.

O. Verifico, freqüentemente, que o que está
para acontecer fatalmente acontecerá.

1. Minha vida é controlada principalmente por
pessoas poderosas.

2. Se eu vou ou não sofrer um acidente de
automóvel, isto é principalmente uma
questão de sorte.

9
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I Questão
Concordo

Concordo Indeciso Discordo
Discordo

Totalmente Totalmente

13. As pessoas como eu têm pouca chance de
proteger seus interesses pessoais quando
estes entram em choque com os interesses
de pessoas poderosas.

14. Nem sempre é desejável para mim fazer
planos com muita antecedência, porque
muitas coisas acontecem por uma questão
de má ou boa sorte.

15. Para conseguir o que desejo, necessito da
ajuda de pessoas superiores a mim.

16. Se eu vou ou não me tomar um Irder, de-
pende principalmente de eu ter sorte sufl-
ciente para estar no lugar certo, na hora
certa.

17. Se as pessoas importantes decidirem que
não gostam de mim, provavelmente eu não
oonseguirei ter muitos amigos.

18. Eu posso, quase sempre, determinar o que
vai acontecer em minha vida.

19. Freqüentemente eu sou capaz de proteger
meus interesses pessoais.

20. Se eu vou ou não sofrer um acidente de
automóvel depende muilo do outro moto-
rista.

21. Quando eu consigo o que quero, freqüen-
temente, é porque eu me esforcei muito.

22. Para que meus planos se realizem, devo
fazer com que eles se ajustem aos desejos
das pessoas mais poderosas do que eu.

23. Minha vida é determinada por minhas pró-
prias ações.

24. O fato de eu ter poucos ou muitos amigos,
deve-se principalmente à influência do
destino.
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ANEXO 2
ATITUDES EM RELAÇÃO À SEGURANÇA NO TRABALHO

2 3 4 5

I Discordo I
Totalmente I I Concordo I Concordo

Totalmente
Estou

IndecisoDiscordo

01 - Antes de usar um equipamento novo o trabalhador deve pedir instruções ao seu
supervisor.

02 - Se o trabalhador conhece bem a sua rotina não precisa mais obedecer a todas
as regras de segurança.

03 - O supervisor deve exigir o máximo de seus subordinados.

04 - As tarefas pouco perigosas não exigem maiores cuidados com a segurança.

05 - Os cuidados a serem tomados com os acidentes s6 causam atrasos nas ativida-
des.

06 - A experiência como trabalho dispensa uma maior preocupação com a seguran-
ça.

07 - A obediência total às regras de segurança toma o trabalho lento e aborrecido.

08 - A segurança do trabalho é um problema que também cabe ao trabalhador resol-
ver.

09 - O supervisor deve exigir o uso constante dos equipamentos de segurança.

10 - O trabalho deve ser leito; se as pessoas fossem se preocupar com o perigo de
acidentes não fariam nada.

11 - Evitar acidentes é tarefa dos trabalhadores mais novos, com pouca experiência.

12 - O supervisor deve incentivar o interesse de seus subordinados pelas campanhas
de segurança.

13 - A pressa é inimiga da segurança.

14 - Cada trabalhador deve cuidar de si e não interferir no trabalho alheio, mesmo se
o colega for imprudente.

15 - O respeito aos avisos e cartazes de segurança é uma boa maneira de evitar aci-
dentes.

16 - O supervisor deve aceitar as mudanças sugeri das pelos subordinados.

17 - As campanhas de segurança no trabalho não diminuem o número de acidentes
nem aumentam o cuidado no trabalho.

18 - À medida que conhecemos o local do trabalho diminui o perigo e a necessidade
de cuidados.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27
28

29

30

I I Concordo IDiscordo I
totalmente I Concordo

totalmente
Estou

indecisoDiscordo

19 - O supervisor deve exigir que as regras de segurança sejam obecedidas.

20 - Qualquer trabalho que tem risco deve-se usar o equipamento de proteção indivi-
dual.

21 - O trabalhador novo deve seguir as sugestões dos mais experimentados.

22 - O supervisor deve aceitar sugestões de seus subordinados acerca da seguran-
ça.
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ANEXO 3

QUESTIONÁRIO

1. Com relação ao acidente fatal ocorrido na CEB, no dia 30 de dezembro, gosta-
rfamos de conhecer a sua opinião. Dentre os fatores de acidente abaixo, quais
foram as mais importantes para que aquele acidente ocorresse?

(Numere, por ordem de importância, os 3 principais. Escreva:

1 para o fator mais importante; 2 para o fator importante e 3 para o fator menos
importante).

a) Falta de atenção do operador
b) As instruções eram pouco claras
c) Não usou o equipamento de proteção
d) O operador teve pressa em terminar
e) A tarefa é muito diffcil
f) A pessoa não estava bem treinada
g) O trabalho foi feito sob pressão de tempo
h) O operador tem tendência a acidentar-se
i) A tarefa é muito perigosa
j) O equipamento de segurança estava com defeito.

2. Ouais são, na sua opinião, as causas principais dos acidentes que ocorrem na
CEB? (Ordenar as 3 principais)

1 -

2-

3-

3. Ouais são as principais causas dos acidentes do trabalho em geral? (Ordenar
as 3 principais)

1 -

2-

3-
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