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RESUMO

Introdução - Os acidentes de trabalho na construção civil são considerados
como graves problemas de saúde pública devido ao grande número de riscos
ocupacionais que seus trabalhadores estão expostos. Esses acidentes
implicam em elevados custos, e geralmente são analisados por teorias
unicausais, as quais limitam a prevenção de acidentes semelhantes, sendo
importante um estudo mais ampliado baseado em teorias organizacionais e
sistêmicas. Objetivo - Contribuir para o aprimoramento das metodologias de
análise de acidente, integrando abordagem organizacional com a teoria do
aprendizado expansivo potencializando o protagonismo interno nas
organizações. Método - Coleta de dados etnográficos, como entrevistas,
observações em situação e análise de documentos referente à obra de
construção do aeroporto. Foram entrevistados trabalhadores de diferentes
funções e departamentos da empresa, como também duas sessões de Análise
Coletiva do Trabalho. Aplicação do Modelo de Análise e Prevenção de
Acidentes de Trabalho (MAPA) juntamente com o Modelo de Análise
Organizacional do Evento (AOE), que propõem uma abordagem sistêmica do
caso foram utilizados, juntamente com os outros dados, como suporte para as
sessões do Laboratório de Mudanças (LM). Estas sessões foram planejadas
com base na teoria do aprendizado expansivo e no conceito da dupla
estimulação. Resultados - A análise do trabalho habitual, da análise de
mudanças e de barreiras e da dimensão histórica, vertical e transversal
permitiram compreender as causas latentes do acidente, que teve origem em
rede de múltiplas falhas em interação (gestão de projeto e de mudanças;
gestão de materiais e logística; gestão de terceiras; gestão de emergências;
gestão de segurança). A análise histórica mostrou que estes fatores emergiram
ao longo do tempo na organização como fruto de decisões gerenciais em
diferentes níveis. O aeroporto foi planejado para ser construído em tempo
determinado politicamente, e insuficiente e incompatível com a sua
complexidade. A escolha da modalidade de contrato em que a junta construtiva
era responsável por todas as fases da obra, foi outro evento histórico crítico,
pois permitiu que a obra iniciasse sem o projeto executivo definitivo. Além
disso, havia diferentes culturas de empresas trabalhando juntas pela primeira
vez em contexto de pressão temporal, com a utilização de terceirização de
atividades sem a coordenação necessária. Estas mudanças levaram a
manifestações de contradições secundárias, que acabaram levando ao
surgimento de anomalias, tais como, retrabalho, acidentes, atrasos,
desperdício de recursos. Muitos problemas relativos à construção do aeroporto
apareceram nas sessões do LM. O método da dupla estimulação propiciou o
engajamento dos atores com a criação de artefatos e modelos, tais como, linha

do tempo da obra, círculo vicioso, sistema de atividade que contribuíram para
uma visão mais expansiva das contradições que estavam levando a anomalias
na obra e criação de possíveis soluções. Conclusão - A metodologia do LM e
o uso dos conceitos de aprendizagem expansiva, associados aos conceitos
usados no MAPA e na AOE possibilitaram a compreensão das manifestações
de contradições e origens sistêmicas do acidente e de outras anomalias na
obra, a criação de agência (protagonismo) e o engajamento dos atores bem
como, a visualização de soluções preventivas em obras futuras.

Descritores: Acidentes de Trabalho; Aeroporto; Análise de acidente;
Abordagem Organizacional e Sistêmica; Laboratório de Mudanças.

LOPES, M. G. R. [Formative approach to accident prevention in the
building construction process: a historical and organizational analysis]. 2016.
Thesis - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2016. Portuguese.

ABSTRACT
Introduction - Work accidents in construction are serious problems at public
health due to the large number of occupational risks that their workers are
exposed. These accidents involve high costs, and are generally analyzed by
unicausal theories, which limit the prevention of similar accidents. It is important
a broader study based on organizational and systemic theories. Aim Contribute at improving the accident analysis methodologies, integrating
organizational approach to the theory of expansive learning enhancing the
agency inside the organizations. Method – Ethnographic data collection such
as interviews, observations and analysis of documents related to the airport
construction. Workers of different functions and departments of the company
were interviewed, as well two sessions of Collective Worker Analysis was
applied. Application of Model of Analysis and Prevention of Work Accident
(MAPA) along with the Model of Event Organizational Analysis (AOE), which
propose a systemic approach to the case. These analysis were used to support
the sessions of the Changes Laboratory (CL) which were based on theory of
expansive learning and the concept of double stimulation. Results - The
analysis of habitual work, the analysis of changes and barriers and analysis of
historical, vertical and transverse dimension allowed to understand the accident
underlying causes, which was originated in the network of multiple failures in
interaction (management of projects and changes; management of materials
and logistics; management of outsourcing companies; management of
emergencies; safety management). The historical analysis showed that these
factors had emerged over time at organization as a result of management
decisions at different levels. The airport was planned to be built in time
determined politically, and insufficient and inconsistent with its complexity. The
choice of the type of contract, which the joint venture was responsible for all
phases of the construction site, was another critical historical event because it
allowed the airport construction initiated without the definitive executive project.
Moreover, there were different cultures of companies working for the first time
together in time pressure context, with the outsourcing strategy without the
necessary coordination. These changes have led to manifestations of
secondary contradictions, which eventually led to the emergence of anomalies,
such as rework, accidents, delays, waste of resources. Many problems
concerning the construction of the airport appeared during CL sessions. The
method of double stimulation led to the engagement of actors with the creation
of artifacts and models, such as timeline of the construction site, vicious circle
and activity system, which contributed to an expansive view of contradictions
that were leading to anomalies in this site and creation of possible solutions.

Conclusion - The CL and concepts of expansive learning associated with the
concepts used at MAPA and AOE provided an understanding of the
manifestations of contradictions and systemic origins of the accident and other
anomalies at airport construction site; creation of agency and engagement of
actors; and also at visualizing preventive solutions in future construction sites.

Descriptors: Work Accidents; Airport; Accident analysis; Organizational and
Systemic approach; Change Laboratory.
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1. APRESENTAÇÃO

Durante a construção de um aeroporto, ocorreram dois acidentes graves com
um curto intervalo entre eles. No primeiro acidente fatal ocorreu um desabamento de
terra soterrando um trabalhador. Aproximadamente 40 dias após este acidente, uma
estrutura colapsou no momento da concretagem ferindo 16 trabalhadores. O colapso
de uma estrutura pode ser considerado um dos piores eventos no cenário da saúde
e segurança dos trabalhadores da construção civil.
Tendo em vista a ocorrência destes acidentes, o Ministério Público do
Trabalho (MPT) da 15ª Região entrou em contato com a Faculdade de Saúde
Pública – FSP/USP para ajudar na análise da situação e na prevenção de acidentes
semelhantes. Desta forma, a obra de construção deste aeroporto foi incluída no
escopo de cooperação técnica e científica firmado entre o MPT e a FSP/USP (SÃO
PAULO, 2013). O Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15 a Região criou um
Procedimento Promocional (PROMO) que é um inquérito coletivo tipo guarda-chuva
para tratar dos acidentes de trabalho em suas diversas dimensões, que inclui
criação de sistemas de informação, apoio na investigação de casos complexos,
difusão de metodologias de análise e prevenção. Para sua viabilização, entre outras
iniciativas, o MPT firmou este convênio de cooperação, sendo campo para o
desenvolvimento desta pesquisa de doutorado.
Esta tese apresenta os resultados da pesquisa de doutorado oriunda desta
cooperação técnica científica entre MPT e FSP/USP. Ela foi estruturada com uma
introdução dos conhecimentos científicos que embasaram e justificaram a realização
da pesquisa.
Em seguida, foram apresentados o objetivo geral e objetivos específicos, e a
metodologia utilizada na pesquisa. Os seus resultados foram estruturados no
formato de três artigos científicos.
No primeiro artigo se faz uma análise organizacional e sistêmica sobre o
segundo acidente ocorrido durante as obras de ampliação deste aeroporto,
procurando compreender os determinantes organizacionais e históricos deste
colapso que permite discutir a prevenção de acidentes semelhantes.
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No segundo artigo se propôs uma análise histórica das atividades de
construção do aeroporto para compreender as anomalias e contradições do sistema
de atividade, em que há uma expansão do objeto de estudo em relação ao primeiro
artigo.
No terceiro artigo procurou-se entender o papel da dupla estimulação e da
agência para a construção do protagonismo dos atores envolvidos nas sessões do
Laboratório de Mudanças (ENGESTRÖM et al., 1996) e na compreensão dos
constrangimentos organizacionais e anomalias que a construção do aeroporto
esteve submetida.
Ao final são feitas considerações finais com as principais contribuições deste
trabalho.
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2. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o Governo Federal implementou no Brasil o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), o qual foi criado por um decreto em 22 de janeiro
de 2007.
“Art. 1º Fica instituído o Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, constituído de medidas de estímulo ao
investimento privado, ampliação dos investimentos públicos em
infraestrutura e voltadas à melhoria da qualidade do gasto
público e ao controle da expansão dos gastos correntes no
âmbito da Administração Pública Federal” (BRASIL, 2007).
Na sua primeira fase (PAC 1), de 2007 a 2010, ocorreu uma retomada do
planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística
e energética. Em 2011, o PAC entrou na sua segunda fase (PAC 2) e continuou com
a execução de obras estruturantes (BRASIL, 2013).
O trabalho na construção civil no Brasil, de uma maneira geral, é marcado por
precariedade e instabilidade, baixa remuneração, elevada rotatividade, predomínio
de baixa escolaridade e qualificação, alto grau de informalidade, subcontratações
sucessivas, agenciamento da força de trabalho através de “gatos”, intensificação do
trabalho pelo domínio do regime de remuneração de acordo com a produtividade,
uso excessivo de horas extras, e altos índices de acidentes de trabalho e de
doenças ocupacionais (COSTA, 2013 e VÉRAS, 2014).
A articulação de fatores como baixos salários dos trabalhadores, falta de
infraestrutura e descuido dos responsáveis pela segurança nos canteiros de obras,
bem como a intensificação do uso da força de trabalho, a desorganização dos
coletivos de trabalho e a forma de organização do trabalho podem contribuir para os
acidentes de trabalho na construção civil (IRIART et al., 2008).
Os acidentes de trabalho não-fatais na construção civil e outros problemas de
saúde são considerados como graves problemas de saúde pública devido ao grande
número de riscos ocupacionais que estes trabalhadores estão expostos como, por
exemplo, trabalho em altura, manejo de máquinas, equipamentos e ferramentas
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pérfuro-cortantes, e estresse devido a transitoriedade e alta rotatividade (SANTANA
e OLIVEIRA, 2004).
A construção civil vem liderando, ao longo dos últimos anos, as taxas de
acidentes de trabalho fatais, não-fatais e anos de vida perdidos (SANTANA e
OLIVEIRA, 2004). No período de 1972 a 1978 em Campinas-SP, a proporção de
acidentes na construção civil era elevada, com 29,9% dos acidentes fatais
registrados pelo Instituto Nacional de Previdência Social – INPS (FERREIRA e
MENDES, 1981). Já no estudo comparativo realizado por Santana e Oliveira (2004),
detectou-se que a construção civil apresentava incidência de acidentes de trabalho
não-fatais 72% maior que a estimada entre os trabalhadores dos demais ramos de
atividades.
Os acidentes de trabalho implicam em problemas econômicos devido aos
altos custos diretos, como indenização ao acidentado, perdas de equipamentos e
materiais; e aos custos indiretos como diminuição da produtividade global,
adaptação de outro funcionário na mesma função, por exemplo. Geralmente, os
empresários ignoram os custos indiretos, os quais podem ser 3 a 10 vezes maiores
que o custo direto (COSTELLA; CREMONINI e GUIMARÃES, 1998).
Neste sentido, Haslam et al. (2005) complementam que os acidentes na
construção civil representam um custo crescente para empregadores, trabalhadores
e sociedade.
O colapso de uma estrutura é considerado um dos piores eventos no cenário
da

construção civil

e pode ocorrer durante ou após a construção do

empreendimento. Este tipo de desastre tem ocorrido com frequência durante as
últimas décadas como por exemplo, o colapso do prédio de apartamentos Ronan
Point em 1968, em Londres (LEW, 2005), do Skyline Plaza em 1973, em Virginia
(LEYENDECKER e FATTAL, 1977), de L'Ambiance Plaza em 1987, em Connecticut
(CUOCO; PERAZA e SCARANGELLO, 1992; HEGER, 1991), do market plaza em
Oshodi - Lagos e do Ikole Street, Abuja ambos em 2010 e na Nigéria (EDE, 2010),
do prédio na Carlton Avenue em 2012, em Nova York (AYUB e GUTTEMA, 2012a) e
do prédio na Brighton 5th Street em 2012, também em Nova York (AYUB e
GUTTEMA, 2012b).
As investigações de acidentes têm evoluído ao longo dos anos e podem ser
divididas em quatro períodos: período técnico, período do erro humano, período
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sócio-técnico e período de relações inter-organizacionais (DIEN; DECHY e
GUILLAUME, 2012).
Na década de 30, inicia-se um esforço para a análise de acidentes com a
teoria dos dominós criada por Heinrich (ALMEIDA, 2006). De acordo com esta teoria,
os acidentes ocorrem em uma sequência linear de eventos antecedentes. Ela é
representada por uma fila de cinco pedras de dominó e cada uma delas corresponde
a um fator do acidente: fatores ancestrais e ambiente social, falha da pessoa, atos
e/ou perigos físicos ou mecânicos, o acidente e lesão. Quando a primeira pedra cai,
as outras caem em sequência como um dominó. Para este autor, a retirada da pedra
atos e/ou perigos físicos ou mecânicos evitam a ocorrência do acidente em 98%
(HEINRICH, 1959).
Os métodos tradicionais para análise de acidentes estão baseados nos
períodos técnico e do erro humano e restritos a uma análise de causas imediatas,
sem detectar as causas latentes dos acidentes. Os acidentes são considerados de
origem uni ou pauci-causais, reduzindo suas causas a uma falha dos operadores
(ato inseguro) ou então a condição insegura (VILELA; IGUTI e ALMEIDA, 2004).
No final da década de 60, os acidentes passam a ser vistos de uma forma
complexa com uma difusão do uso da abordagem sistêmica (LIEBER, 1998). Novas
técnicas de análise passam a adotar conceitos de sistema, atividade e
componentes, como também, a análise de mudanças e de barreiras ampliando o
perímetro das investigações (ALMEIDA, 2006).
Os acidentes são previsíveis e evitáveis, ao contrário do que o nome sugere.
Para prevenir esses eventos deve-se neutralizar ou eliminar os fatores capazes de
desencadeá-los (BINDER e ALMEIDA, 2003). Eles são decorrentes de uma
interação de vários fatores: técnico, organizacional e humano (DOPPLER, 2007).
Em muitos acidentes e catástrofes se verifica a presença de ecos de acidentes
anteriores, em outras palavras, os acidentes anteriores têm se repetido (DECHY et
al., 2012).
O acidente revela aspectos da história da organização relacionados com sua
origem e que estavam incubados (VILELA; IGUTI e ALMEIDA, 2004). As causas
profundas são de origem organizacional em que os desvios e disfunções das
organizações geram os riscos que estão na origem dos acidentes (LLORY e
MONTMAYEUL, 2014).
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As falhas de interação entre as equipes de trabalho, lugar de trabalho,
equipamentos e materiais foram consideradas desencadeadoras de acidentes em
um estudo realizado no Reino Unido na construção civil e estão relacionadas às
circunstâncias imediatas, fatores moduladores e fatores de origem influenciadores
(GIBB et al., 2006; HIDE et al., 2003).
As abordagens contemporâneas revelam o caráter estrutural do acidente e
em sua análise é preciso considerar o processo de trabalho em vários níveis:
direção que define os planos, os projetos e a situação de trabalho; gestão horizontal
imediata; e do chão de fábrica. A análise deve, portanto, expandir-se para além do
posto de trabalho (DE LA GARZA, 1996; DE LA GARZA, 2005).
Uma investigação de acidentes em profundidade procura compreender as
causas da sua ocorrência propondo um diagnóstico com recomendações afim de
implementar medidas corretivas e melhorar a segurança do sistema (DIEN; LLORY e
MONTMAYEUL, 2004).
O acidente está incubado no interior da organização, e este período pode ser
longo. Ele decorre de uma série de decisões ou ausências de decisões, ou seja, é
fruto da evolução do contexto organizacional, institucional, cultural que interfere no
futuro do sistema. Esta evolução pode implicar em uma degradação progressiva de
condições ou fatores internos à organização (LLORY, 1999).
O estudo de uma organização deve identificar a natureza das relações entre
os atores deste sistema e as estratégias utilizadas para o alcance de propósitos
comuns, como também para obtenção de poder e autonomia de cada pessoa ou
grupo social (DANIELLOU; SIMARD e BOISSIÈRES, 2010).
No Brasil, os estudos para prevenir a ocorrência de um evento indesejado,
como acidentes de trabalho, nem sempre consideram a rede de fatores
determinantes que desencadeiam constrangimentos e anomalias, ficando focadas
mais em aspectos técnicos visíveis estabelecidos pela legislação e não dão a devida
atenção aos determinantes organizacionais dos eventos. Com uma identificação
limitada

dos

determinantes

organizacionais,

perde-se

a

oportunidade

do

aprendizado organizacional, a prevenção de novas ocorrências e o aumento da
confiabilidade dos sistemas (VILELA et al., 2014). Entre esses constrangimentos e
anomalias do sistema de atividade estão os acidentes de trabalho, atrasos da
atividade, doenças ocupacionais, retrabalho, rotatividade, desperdício de recursos,
entre outros.
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Algumas metodologias de análise de acidentes mesmo apresentando uma
abordagem sistêmica e organizacional, como por exemplo, o Modelo de Análise e
Prevenção de Acidentes de Trabalho - MAPA (ALMEIDA e VILELA, 2010) e o
Modelo de Análise Organizacional de Evento - AOE (LLORY e MONTMAYEUL,
2014; DIEN; DECHY e GUILLAUME, 2012), apresentam uma análise limitada a um
diagnóstico ampliado, porém com possibilidades reduzidas de mudanças.
De forma geral, metodologias de investigação de acidentes são baseadas nos
conhecimentos do analista, ou de uma equipe reduzida, em processo que no
máximo ouve os atores e em uma dinâmica onde os participantes ficam restritos a
uma condição de informantes, ou seja, com baixo nível de protagonismo tanto na
fase de análise quanto na construção de soluções. De acordo com Alves e Osório
(2005), essas metodologias de análise partem de uma preferência do saber
científico sobre o saber prático, considerando o analista como um expert e detentor
do saber.
É importante que neste processo, seja considerado tanto o conhecimento
científico como o conhecimento advindo da experiência (ALVES e OSÓRIO, 2005), e
seja reconhecida a heterogeneidade dos saberes e das experiências dos diversos
profissionais envolvidos com o evento (OSÓRIO; MACHADO e MINAYO-GOMEZ,
2005).
Este envolvimento pode propiciar a criação de um ambiente favorável a
mudanças. A mudança ocorre na troca de experiências e conceitos, e o trabalhador
deve ocupar uma posição de protagonista, o que propiciará uma renovação ou
ampliação de recursos para o desenvolvimento de suas tarefas (OSÓRIO;
MACHADO e MINAYO-GOMEZ, 2005).
Mesmo assentados em abordagens sistêmicas, os métodos de análise de
acidentes são desprovidos de uma teoria do aprendizado, e resultam, via de regra,
em

recomendações

que

pouco

incidem

na

transformação

da

realidade

organizacional. Neste sentido, a Teoria da Atividade Histórico Cultural pode propiciar
um embasamento teórico que ajude na análise e prevenção de acidentes de
trabalho.
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2.1. TEORIA DA ATIVIDADE HISTÓRICO CULTURAL

Na Teoria da Atividade Histórico Cultural (CHAT) a unidade teórica de análise
é um sistema de atividade, o qual é mediado por artefatos culturais e orientado a um
objeto (ENGESTRÖM, 2001), e não em um ator individual (HILL et al., 2007).
A Teoria da Atividade pode ser resumida com a ajuda de cinco princípios:
Teoria de Mediação Cultural de ações humanas; multi-vocalidade; historicidade;
papel das contradições como fontes de mudança e de desenvolvimento; e
possibilidade

de

transformações

expansivas

em

sistemas

de

atividade

(ENGESTRÖM, 2001).
A Teoria de Mediação Cultural de ações humanas consiste de um sistema de
atividade coletivo, mediado por artefatos e orientado a um objeto, o qual é visto em
relação a uma rede de outros sistemas de atividade e tomado como a unidade
principal de análise (ENGESTRÖM, 2001). Querol, Jackson Filho e Cassandre
(2011) relatam que os artefatos mediadores não determinam as ações dos
indivíduos, mas propiciam meios para a construção de novas formas de ações a fim
de alcançar seus objetivos.
Este sistema de atividade (Figura 01) apresenta os seguintes elementos: a)
sujeito - indivíduo ou grupo de pessoas em que suas posições e pontos de vista são
escolhidos como perspectiva de análise; b) objeto compreendido como significado,
motivo e finalidade; c) ferramentas - instrumentos mediadores da ação dos sujeitos;
d) comunidade - todos os indivíduos ou grupos que estão diretamente transformando
aquele objeto; e) divisão de trabalho - divisão de tarefas entre os sujeitos, as
relações hierárquicas existentes; f) regras - regulamentos, normas e convenções
relacionadas ao contexto da atividade (ENGESTRÖM e SANNINO, 2010).
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Figura 01: Modelo do Sistema de Atividade

Extraído de: ENGESTRÖM (1987).
No princípio da multi-vocalidade, o sistema de atividade é considerado
sempre como uma comunidade com múltiplos pontos de vista, tradições e interesses
(ENGESTRÖM, 2001). A multi-vocalidade é amplificada na rede dos sistemas em
interação (HILL et al., 2007).
No princípio da historicidade, os sistemas de atividade se transformam
durante longos períodos de tempo e seus problemas só podem ser compreendidos
através da avaliação de série de ocorrências de sua própria história (ENGESTRÖM,
2001).
No quarto princípio, as contradições não são conceituadas como problemas
ou conflitos, distúrbios ou anomalias. A compreensão das contradições parte de uma
lógica dialética pressupondo sistema em movimento ao longo do tempo. Desta
forma, elas representam tensões estruturais, historicamente acumuladas dentro e
entre sistemas de atividade. Estas contradições geram perturbações e conflitos,
como também propiciam inovações, visando mudar a atividade (ENGESTRÖM,
2001; ENGESTRÖM e SANNINO, 2011a). As contradições não podem ser
observadas diretamente e são identificadas pelas suas manifestações em que é
preciso acompanhar o desenvolvimento histórico do sistema de atividade para
compreendê-las (ENGESTRÖM e SANNINO, 2011a).
As contradições são classificadas em primárias, secundárias, terciárias e
quaternárias. As contradições primárias são conflitos internos entre o valor de troca
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e o valor de uso dentro de um elemento do sistema de atividade. As contradições
secundárias são manifestadas entre dois elementos do sistema de atividade. As
contradições terciárias aparecem em aplicações do novo princípio e do velho em
cada elemento do sistema de atividade. As contradições quaternárias ocorrem entre
os sistemas de atividade (VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015; ENGESTRÖM, 1987).
Por fim, o quinto princípio proclama a possibilidade de transformações
expansivas em sistemas de atividade por meio do ciclo de aprendizagem expansiva
(Figura 02). Uma transformação expansiva é realizada quando o objeto e o motivo
da atividade são reconceituados, envolvendo um horizonte mais amplo de
possibilidades do que no modo anterior da atividade (ENGESTRÖM, 2001).

Figura 02: Ciclo da Aprendizagem Expansiva

Extraído de: ENGESTRÖM e SANNINO (2010)
O ciclo de aprendizagem expansiva é baseado na análise histórico-cultural do
sistema e realizado tipicamente dentro da metodologia de intervenção formativa
denominada Laboratório de Mudanças - LM (ENGESTRÖM, 1996). Neste ciclo,
durante as sessões do LM, os pesquisadores e participantes realizam um
questionamento sobre aspectos críticos de aceitação da prática e conhecimentos
existentes. Em seguida é feita uma análise histórica da situação mostrando sua
origem e evolução, e uma análise empírica atual explicando os problemas da
situação corrente. Após essa etapa, é criado um novo modelo com soluções para a
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situação. Este modelo será examinado por meio de sua operacionalização e
experimentação para compreender sua dinâmica, potenciais e limitações. Assim,
poderá ser implementado tornando-o concreto com aplicações práticas, e por fim,
este processo será consolidado em nova forma de atividade mais estável (HILL et
al., 2007). Caso alguma dessas etapas não seja efetiva, deve-se retornar a etapa
anterior para resolver a crise.
O processo da aprendizagem expansiva visa a expansão do objeto de uma
atividade para resolver uma ou várias contradições de um sistema de atividade que
está em crise. A análise histórica e das contradições nos ambientes organizacionais
auxilia os sujeitos na compreensão da lógica de seu desenvolvimento, bem como a
expansão gradual do objeto. O uso de artefatos culturais, como por exemplo,
modelos, conceitos e teorias são utilizados no processo de aprendizado para
propiciar uma expansão de conceitos e ideias que ajudam na compreensão do
sistema (QUEROL; CASSANDRE e BULGACOV, 2014).
Durante o processo de aprendizagem expansiva, os participantes "aprendem
algo que não está lá ainda. Em outras palavras, os aprendizes constroem um novo
objeto e conceito para sua atividade coletiva, e implementam este novo objeto e
conceito na prática" (ENGESTRÖM e SANNINO, 2010, p. 2).
De acordo com Engeström e Sannino (2010):
"[...] os participantes assumem o papel de liderança no
processo de intervenção, rejeitando e reformulando tarefas e
realizando ações que alteram os planos do intervencionista.
Essa dialética entre os cursos planejados e efetivamente
realizados de aprendizagem expansiva é de grande
importância para a investigação futura (ENGESTRÖM e
SANNINO, 2010 apud RASMUSSEN &LUDVIGSEN, 2009)."
No processo de aprendizagem expansiva, é importante que seja estimulada a
agência dos atores envolvidos. De acordo com Virkkunen (2006 apud EMISBAYER
e MISHE’S, 1998), agência "é um processo temporalmente incorporado de
engajamento social, informado pelo passado, orientado através da avaliação do
presente em direção a possibilidades futuras".
Segundo Vygotsky (1997, p. 212), o processo de formação de agência é
mediado pelo uso de artefatos culturais ou estímulos, os quais podem ser utilizados
pelos indivíduos para controlar seu comportamento.
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O processo de empoderamento pode ser provocado através de um método
proposto por Vygotsky denominado Método de Dupla Estimulação (ENGESTRÖM,
2007). Neste método, são apresentados dois conjuntos de estímulos ao sujeito em
que o primeiro estímulo refere-se a objetos da sua atividade e o segundo estímulo
podem ser signos, artefatos ou conceitos. Este duplo estímulo pode auxiliar os
sujeitos

a

organizar

a

atividade

e

assim

desenvolvimento

de

agência

(ENGESTRÖM, 2007; VYGOTSKY, 1998) durante as sessões do Laboratório de
Mudanças.
O Laboratório de Mudanças (LM) é um método de intervenção formativa com
uma fundamentação teórica bem estruturada e baseada na Teoria da Atividade
Histórico Cultural. Intervenção formativa compreendida como intervenções que
objetivam criar um novo conceito e princípio de execução de uma atividade
(VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015).
O LM pretende auxiliar a transformação qualitativa e aprendizagem expansiva
das atividades nos locais de trabalho (VIRKKUNEN e NEWNHAM, 2015). As etapas,
ferramentas e conceitos usados no LM estão apresentados no tópico metodologia
com maiores detalhes.

2.1.1. Justificativa
Os métodos tradicionais para análise de acidentes não são capazes de
detectar as causas latentes dos acidentes, ficando restritos à uma análise de causas
imediatas (VILELA; IGUTI e ALMEIDA, 2004). Na construção civil, a maioria das
análises das causas de acidentes está focada no comportamento humano e
atribuem as causas do evento às circunstâncias imediatas (GIBB et al., 2014).
Em um estudo sobre a ocorrência de casos de colapsos de construções em
quatro países, Malásia, Nigéria, Singapura e Tailândia no período de 1960 a 2010,
detectou-se que 36% foi atribuído a falhas estruturais, 16,28% a falhas no desenho
do projeto e 12,79% à baixa qualidade da força de trabalho (MICHAEL e RAZAK,
2013). As investigações dos prédios na Carlton Avenue e na Brighton 5th Street,
ambos em 2012 e em Nova York (AYUB e GUTTEMA, 2012a; AYUB e GUTTEMA,
2012b), concluíram suas análises apontando causas como ausência de projetos e
aspectos técnicos sobre a resistência de materiais, porém não foram mencionadas
as condições de trabalho e aspectos históricos e organizacionais.

28

No Reino Unido foi desenvolvido um modelo de causalidade de acidentes na
construção civil denominado ConCA baseado em uma abordagem sistêmica. Neste
modelo, as causas dos acidentes estão relacionadas às circunstâncias imediatas,
fatores moduladores e fatores de origem influenciadores (HASLAM et al., 2003).
Uma abordagem sistêmica e ampliada para compreensão expandida do
acidente irá ajudar na prevenção de acidentes semelhantes (VILELA; IGUTI e
ALMEIDA, 2004), porém é necessário que haja uma análise teórica desse estudo de
forma mais sistematizada. Neste sentido, a Teoria da Atividade propõe o uso do
sistema de atividade como unidade de análise, o qual pode ser utilizado em
metodologias de análise de acidente.
Além disso, os métodos de análise como o MAPA e a AOE, mesmo quando
apresentam uma abordagem sistêmica, ficam restritos ao envolvimento dos
analistas/especialistas e não dos outros atores no processo. Nuutinen e Norros
(2009), fundamentando-se em conceitos da Teoria da Atividade, investigaram
acidentes na navegação ocorridos na costa da Finlândia. Neste estudo, as autoras
descreveram o desenvolvimento e aplicação do método de análise de acidentes
baseado na análise das tarefas centrais (core task analysis) com o intuito de
promover soluções na investigação de acidentes com relação à generalização a
partir dos resultados e à integração do trabalho dos especialistas.
O método consiste em seis etapas (NUUTINEN e NORROS; 2009):
a) traçar os “fatos” do acidente (descobrir o quê, onde e quando algo
aconteceu);
b) interpretação e modelagem de tarefas centrais de pilotagem (definir bom
desempenho na atividade em questão em um nível geral);
c) avaliação dos recursos e das demandas situacionais (especificação
funcional dos constrangimentos das atividades);
d) avaliação do desempenho humano durante a viagem que ocorreu o
acidente (descobrir características das práticas atuais e formas de atuar que podem
ser definidas como de risco);
e) compreensão da prática da atividade em estudo em uma perspectiva de
sistema de atividade (ampliar o escopo de análise para sistema de atividade para
entender o porquê das práticas atuais e as pressões para novas formas de
atividade);
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f) formulação de conclusões e recomendações (prover uma visão sobre a
cadeia específica de eventos que conduziram ao acidente).
São escassos estudos que utilizam a Teoria da Atividade e teoria do
desenvolvimento para a compreensão das contradições que repercutem na
emergência de constrangimentos organizacionais por trás dos acidentes. Acredita-se
que o método do LM, enquanto uma metodologia de intervenção formativa, possa
ser utilizado como ferramenta para ajudar na ampliação da compreensão e
transformação das situações perigosas, e na ampliação do poder de agir dos atores
envolvidos, bem como na transformação das condições de trabalho na construção
civil.
A hipótese deste estudo é que o LM pode ajudar a compreender as origens
dos constrangimentos organizacionais enquanto contradições ou tensões estruturais
que levaram a acidentes e outras anomalias e visualizar/construir possíveis
alterações na concepção e desenvolvimento da atividade de construção de grandes
obras.
Dessa maneira, justifica-se a importância do presente estudo para a área de
saúde do trabalhador e da saúde pública, tendo em vista a frequência de acidentes
na construção civil ser de grande magnitude, principalmente no caso de colapsos de
estruturas, quanto aos custos diretos, sociais e emocionais envolvidos, ficando clara
a relevância do assunto para as políticas públicas.
Outro ponto a ser considerado diz respeito à relevância desse estudo na
redução dos índices de acidentes neste setor, ao contribuir para a adoção de
medidas preventivas e melhores condições de trabalho, e assim melhorar políticas
públicas e a segurança, a confiabilidade e qualidade de obras de infraestrutura de
grande porte.
Não foram encontrados dados na literatura sobre estudos com o uso do
método do LM na área de saúde e segurança associado a análise de acidentes na
construção civil. Isto evidencia um ineditismo da pesquisa e uma contribuição para
embasamento técnico e científico de futuras pesquisas na área de saúde e
segurança.
Neste estudo pretende-se responder às seguintes perguntas de pesquisa:


Quais são os determinantes organizacionais que ocorreram durante a

edificação do aeroporto e que contribuíram para o desabamento de uma laje?


Quais são, em nível sistêmico, as contradições que explicam a
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ocorrência do acidente e outras anomalias observadas na obra?


Como construir o protagonismo e aprendizado dos trabalhadores de

diferentes níveis hierárquicos durante as análises de acidentes?


Quais são as lições e aprendizados que podem ser incorporados na

gestão de saúde e segurança do trabalho de grandes obras e para a
construção de políticas públicas?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GERAL


Contribuir para o aprimoramento das metodologias de análise de

acidente, integrando abordagem organizacional com a teoria do aprendizado
expansivo potencializando o protagonismo interno nas organizações;

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


analisar acidente ocorrido nas obras de ampliação de um aeroporto e

identificar quais são os determinantes organizacionais que explicam a
ocorrência do desabamento de uma laje na edificação de um aeroporto;


analisar a história da construção de um aeroporto e entender quais são

as anomalias e as contradições deste sistema de atividade ou entre os
sistemas de atividade envolvidos na construção e como surgiram;


entender o papel da dupla estimulação e da formação de agência

(protagonismo dos atores) nas sessões de um Laboratório de Mudanças e
seus limites durante a construção de um aeroporto para promover o
protagonismo e aprendizado dos atores envolvidos nas sessões;


contribuir com políticas públicas preventivas na área de análise,

vigilância e prevenção de acidentes de trabalho em grandes obras.
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4. METODOLOGIA:

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa sobre acidente ocorrido
durante as obras de ampliação de um aeroporto. De acordo com Minayo (1993, p.
244), este tipo de abordagem propicia “uma aproximação fundamental e de
intimidade entre sujeito e objeto”.
Neste tipo de pesquisa, o pesquisador procura captar significados e sentidos
elaborados pelos sujeitos em relação a um tema em questão, e assim entender a
forma que as pessoas organizam o mundo a sua volta para obter uma visão mais
detalhada do assunto (FLICK, 2009).
A pesquisa qualitativa compreende várias estratégias metodológicas, entre as
quais se encontra a pesquisa de intervenção formativa. Engeström (2011b) define
pesquisa de intervenção formativa como ação para se produzir mudanças, em que
os sujeitos adquirem um papel de protagonistas neste processo e constroem novos
conceitos, não conhecidos previamente pelos pesquisadores, para superar
contradições e criar novas soluções.
A pesquisa de intervenção formativa nesse estudo foi uma estratégia utilizada
a fim de entender em profundidade o contexto organizacional e os determinantes
que levaram a acidentes e anomalias e visualizar mudanças no sistema de atividade
da construção de grandes obras através da ampliação do poder de agir dos atores
envolvidos na transformação das condições de trabalho. Com isto, espera-se
articular o processo de análise sobre as origens dos acidentes e anomalias com a
implementação de mudanças no sistema de atividade pela superação de
contradições e criação de soluções pelos atores envolvidos.
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4.2. PROCEDIMENTOS

A coleta de dados para a pesquisa foi dividida em duas fases: fase
etnográfica e fase das sessões do LM. O Quadro 01 sintetiza os principais
procedimentos realizados durante a pesquisa.

Quadro 01: Síntese dos principais procedimentos realizados durante a pesquisa
Procedimentos
Entrevistas
semiestruturadas
individuais e
grupais

Análise
Coletiva de
Trabalho

Observação
em situação

Análise de
documentos

Objetivos

Com o quê e com
quem?
- Compreender o trabalho 132 trabalhadores
habitual;
em entrevistas
- Compreender a história, individuais e em
a dimensão transversal e grupo:
a dimensão vertical da
organização;
- Trabalhadores da
- Compreender as
junta construtiva
mudanças e barreiras
de diferentes
relacionadas ao acidente funções e também
da laje;
dos diferentes
- Coletar dados espelhos departamentos
para as sessões do LM;
- Trabalhadores de
empresas
terceirizadas;
- Compreender o trabalho 29 participantes:
habitual relacionado com
a montagem de viga
- carpinteiros;
- Coletar dados espelhos - montadores;
para as sessões do LM;
- pedreiros;
- serventes.
- Compreender o trabalho - Trabalhadores da
habitual;
junta construtiva e
- Compreender a
de empresas
dinâmica da construção;
terceirizadas
- Coletar dados espelhos
para as sessões do LM;
- Identificar vítimas do
92 documentos
acidente e empresas
oriundos de
envolvidas;
diferentes
- Conhecer o trabalho
instituições e
prescrito;
departamentos
- Compreender a gestão
de saúde e segurança no
trabalho adotada na
empresa;

Quanto tempo?
O tempo de
duração variou,
porém a maioria
das entrevistas
tiveram uma
duração entre 1
hora a 2 horas
66 horas
gravadas

Cada sessão
durou
aproximadament
e duas horas
4 horas no total
Nove meses em
campo

Nove meses em
campo
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Sessões do
LM

- Entender causas
técnicas do acidente;
- Identificar barreiras do
acidente;
- Compreender a história
e dimensão transversal
da junta construtiva;
- Coletar dados espelhos
para as sessões do LM;
- Conhecer as anomalias
e contradições;
- Compreender
historicamente como
surgiram as contradições;
- Propiciar protagonismo
e aprendizado dos
atores;
- Construção de
soluções;

- 16 participantes
da junta
construtiva de
departamentoschave

Dois meses em
campo
15 horas de
sessões de LM

4.2.1. Fase de coleta de dados etnográficas e Análise do Acidente
Para execução da fase etnográfica, foi criado um grupo composto pela
pesquisadora principal e mais três pesquisadores do Projeto Temático processo nº
2012/04721-1 intitulado "Acidente de trabalho: Da análise sócio técnica à construção
social de mudanças" e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP), no qual este projeto de doutorado fazia parte.
Esta fase da coleta de dados envolveu uma imersão do grupo de pesquisa no
período de janeiro a outubro de 2014, no local do aeroporto. A imersão envolveu 54
dias de pesquisa em campo. A coleta em campo durou em média de 7 horas cada
dia, totalizando aproximadamente 378 horas de trabalho em um período de 9 meses.
A pesquisadora principal esteve presente em todas as idas para coleta de campo, e
havia um revezamento entre os demais pesquisadores.
Durante a fase etnográfica, foram realizadas análises de documentos,
observações das atividades e entrevistas individuais e coletivas com trabalhadores
da junta construtiva ou de empresas terceirizadas envolvidas com a construção do
aeroporto. A junta construtiva foi contratada por uma concessionária e era a
responsável pela construção de uma das fases de ampliação deste aeroporto. Ela
era dividida em diferentes departamentos: de planejamento, de engenharia, de
qualidade, de procurement - responsável pela aquisição de materiais dentro de uma
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organização, de recursos humanos, de produção, de saúde e de segurança e meio
ambiente (SMS).
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas individuais e coletivas
(Apêndice B) com trabalhadores da construção do aeroporto, totalizando 132
pessoas entrevistadas e 103 entrevistas, com aproximadamente 66 horas gravadas.
As entrevistas individuais e coletivas foram feitas com trabalhadores da junta
construtiva de diferentes funções, como os gerentes, supervisores, encarregados,
trabalhadores de campo e engenheiros, e também dos diferentes departamentos da
obra (de planejamento, de engenharia, de qualidade, de recursos humanos, de
produção, de procurement, de saúde, segurança e meio ambiente), contratados pela
junta construtiva e também trabalhadores de empresas terceirizadas.
Além das entrevistas, foram realizadas duas sessões de Análise Coletiva do
Trabalho - ACT (FERREIRA, 1993) com 29 trabalhadores da atividade de montagem
da viga (carpinteiros, montadores, pedreiros e serventes), atividade esta relacionada
ao segundo acidente totalizando 4 horas. As sessões de ACT foram realizadas no
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, com grupos diferentes, no período
da manhã e da tarde. Nestas sessões, a equipe de pesquisa foi composta pela
pesquisadora principal juntamente com dois pesquisadores do grupo de pesquisa do
projeto temático diferentes daqueles que compunham o grupo citado anteriormente.
A ACT consiste em reunião com um grupo de trabalhadores voluntários que
irão falar sobre sua atividade de trabalho na presença de pelo menos dois
pesquisadores. As reuniões devem ser feitas fora do local de trabalho, em um lugar
identificado pelos trabalhadores como não patronal, com uma duração em torno de
90 minutos. A pergunta condutora é "o que você faz no seu trabalho", a qual será
trabalhada exaustivamente durante a sessão (FERREIRA, 1993).
Todas as sessões de ACT foram gravadas e transcritas, porém nem todos os
participantes das entrevistas individuais e coletivas permitiram a gravação. As falas
foram editadas com a finalidade de melhorar o entendimento do leitor.
Por questões éticas,

na apresentação dos resultados, as pessoas

entrevistadas tiveram seus nomes suprimidos. Nas entrevistas individuais e coletivas
da fase etnográfica, elas foram identificadas apenas pelo departamento ou setor em
que trabalhavam. Os participantes das sessões de ACT foram identificados com o
nome ACT após as falas. Já os participantes das sessões do LM, foram
identificados, respectivamente, com uma letra e número. A letra "I" indica que a
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verbalização foi feita por um dos intervencionistas e a letra "P" corresponde aos
demais participantes do grupo.e nas sessões de ACT foram identificadas com o
nome ACT. Já os participantes das sessões do LM, foram identificados com uma
letra e número. A letra "I" indica que a verbalização foi feita por um dos
intervencionistas e a letra "P" corresponde aos demais participantes do grupo.
As atividades observadas estavam relacionadas diretamente com o acidente
(montagem da viga, produção de concreto, colocação de lajes), bem como as
atividades de gerenciamento em diferentes departamentos da obra.
Foram analisados 92 documentos oriundos de diferentes instituições e
departamentos conforme a Figura 03. Foram analisados documentos como o
Programa de Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção Civil (PCMAT),
análises de acidentes, Comunicações Preliminares de ocorrência (CPO), Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), resumos estatísticos de
acidentes, Análise Preliminar da Atividade (APA), Análise Preliminar de Risco (APR),
Ficha de liberação da concretagem, organogramas da junta construtiva, documentos
utilizados no processo de admissão, documentos do ambulatório médico, Termos de
audiência realizados no Ministério Público em que a pesquisadora participou, Edital
de Concessão do aeroporto, Laudo do acidente feito pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT), Relatório do acidente feito pela Delegacia de Polícia Federal e
Relatórios de Fiscalização pelo Grupo Móvel de Auditoria de Condições de Trabalho
em Obras de Infraestrutura (GMAI), documentos do departamento pessoal, de
planejamento, de qualidade e de engenharia de projeto.
Durante toda a execução do projeto foi realizado levantamento de referencial
bibliográfico sobre o assunto estudado, enfocando artigos científicos, livros,
monografias, dissertações, teses e/ou qualquer outra fonte com valor científico.
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Figura 03: Documentos analisados durante a pesquisa.

Para a análise do acidente foi utilizado o Modelo de Análise e Prevenção de
Acidentes de Trabalho - MAPA (ALMEIDA e VILELA, 2010) e também o Modelo de
Análise Organizacional do Evento - AOE (LLORY e MONTMAYEUL, 2014; DIEN;
DECHY e GUILLAUME, 2012).
O MAPA foi desenvolvido baseado na abordagem sistêmica e na ergonomia
da atividade (GUÉRIN et al., 2004). Este método (Figura 04) consiste a coleta de
informações preliminares sobre o acidente e sobre os acidentados; uma descrição
do trabalho habitual dos envolvidos; a descrição do acidente (descrição da
sequência de eventos do acidente) que compreende a análise de mudanças e
análise de barreiras com rebatimentos em aspectos seja na gestão de segurança,
gestão de produção, gestão de suprimentos, e, de suas variabilidades. Compreende
ainda a ampliação conceitual da análise e por fim, a partir do diagnóstico explicativo
são elaboradas conclusões e recomendações sobre a prevenção de novos
acidentes (ALMEIDA e VILELA, 2010).
Já a AOE propõe que a análise dos acidentes deva ser realizada baseada em
três eixos principais (dimensão histórica, dimensão transversal e dimensão vertical)
partindo das causas diretas do acidente em direção às causas organizacionais
(LLORY e MONTMAYEUL, 2014; DIEN; DECHY e GUILLAUME, 2012).
A fase da coleta de dados etnográficos forneceu os dados empíricos para a
análise do acidente baseado no MAPA e na AOE.
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Figura 04: Componentes do MAPA
1) Identificação das empresas e das vítimas.
2) Descrição do trabalho normal (sem acidentes).
3) Descrição do acidente:
3.1) Análise de mudanças.
3.2) Análise de barreiras.
3.3) Ampliação conceitual da análise.
4) Medidas adotadas pela empresa depois do acidente.
5) Conclusão.
6) Recomendações de prevenção.
Extraído de: Adaptado de ALMEIDA e VILELA (2010).

4.2.2. Sessões do Laboratório de Mudanças
O Laboratório de Mudanças (LM) foi desenvolvido na Finlândia a partir dos
anos de 1990 e é uma metodologia de intervenção formativa que pretende mudar
uma situação (ENGESTRÖM, 1996). A metodologia do LM tem sido aplicada em
vários países, tanto no setor público quanto no setor privado, em pesquisas em
escolas, hospitais, produção agrícola, mídia, telecomunicações dentre outras
atividades produtivas (QUEROL; JACKSON FILHO e CASSANDRE, 2011).
O LM foi baseado na Teoria da Atividade Histórico-Cultural (CHAT) de
Vygotsky e visa facilitar o desenvolvimento de práticas de trabalho pelos operadores,
que possibilitem transformações em profundidade e desenvolvimento contínuo e
intensivo, sempre por meio da interação dos atores com a construção e solução de
problemas (QUEROL; JACKSON FILHO e CASSANDRE, 2011).
O número de sessões, duração e participantes do LM foram negociados com
o jurídico da junta construtiva após a coleta de dados etnográficos. Com relação aos
participantes, foi negociada a liberação dos trabalhadores que seriam, segundo
contatos realizados na fase anterior, considerados atores de departamentos-chave
para o andamento da obra. A pesquisadora principal indicou para o setor jurídico da
junta construtiva 22 nomes, dentre os quais foram acatados 13 pela empresa.
Alguns dos nomes sugeridos exerciam a função de gerente, e como naquele
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momento da pesquisa, a empresa tinha o prazo de conclusão próximo, ela não
poderia liberar estas pessoas. No lugar destas pessoas, foram indicados outros
atores para representar os departamentos-chave da obra. Com isso, foi efetuado o
convite sendo esclarecido, no entanto, o caráter voluntário de participação na
iniciativa. A empresa disponibilizou também auditório e aprovação da agenda de
encontros.
Foram realizadas seis sessões semanais de LM, nos meses de novembro e
dezembro de 2014, com duração variando entre duas a três horas, totalizando 15
horas de sessões. Todas as sessões foram filmadas, gravadas e transcritas
posteriormente. Compareceram um total de 16 participantes dos departamentos de
saúde, segurança e meio ambiente, de engenharia, de planejamento, de qualidade e
de produção. A função dos participantes variava entre técnicos administrativos,
técnicos de segurança, engenheiros, engenheiros de segurança, arquitetos e
membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e um carpinteiro.
A obra estava perto do prazo final de entrega, e havia uma pressão para que este
prazo fosse obedecido. Por este motivo, o número de participantes oscilou em
algumas sessões, e dois participantes acabaram desistindo, sendo que três foram
demitidos pela empresa nas últimas sessões, tendo em vista problemas políticos e
financeiros com uma das empresas ao final da obra.
Nesta etapa, foi criado um novo grupo para auxiliar na pesquisa, em que
continuaram dois participantes do grupo anterior e adição de dois novos integrantes.
A pesquisadora principal teve o papel de facilitadora durante as sessões do LM. Esta
foi a primeira vez que a pesquisadora principal realizou atividades em grupo, e para
isto, em alguns momentos, contou com a ajuda de um dos integrantes que possuía
experiência anterior em atividades grupais. Um dos participantes ficou responsável
pela filmagem e os demais participantes auxiliavam na realização das tarefas.
Antes de iniciar as sessões do LM, foi realizado um planejamento prévio de
possíveis tarefas para as sessões. Em seguida, a pesquisadora principal se reuniu
com um dos participantes das sessões para discutir sobre a viabilidade destas
tarefas e assim planejarem em conjunto outras possibilidades. Com o feedback
deste participante, o grupo de pesquisa planejou semanalmente, entre uma sessão e
outra, as demais sessões. Cada planejamento durou em média entre 1 hora a 2
horas.
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As sessões do LM foram planejadas de acordo com a estrutura preconizada
pela metodologia seguindo o ciclo de aprendizagem expansiva (Figura 02) e o Painel
de Múltiplas Camadas (Figura 05).

Figura 05: Painel de Múltiplas Camadas

Extraído de: QUEROL; JACKSON FILHO e CASSANDRE (2011)
O painel de múltiplas camadas é um conjunto 3 x 3 de telas ou quadros para
a representação da atividade de trabalho no passado, presente e futuro. Nos painéis
da “Imagem e Atividade” são representados e examinados casos concretos da
atividade. No painel “Modelos e visões” é feita uma representação gráfica sobre o
Sistema de Atividade e o Ciclo de Aprendizagem Expansiva que pretende se
desenvolver. Por fim, no painel “Ideias e Ferramentas” são representadas as
ferramentas que serão utilizadas na construção do novo modelo da atividade
(QUEROL; JACKSON FILHO e CASSANDRE, 2011).
O Laboratório de Mudanças (LM) pretende elaborar e desenvolver teorias,
modelos e conceitos sobre processos de aprendizagem e desenvolvimento na
gestão organizacional. Para isso, são oferecidas meta-ferramentas (modelo Sistema
de Atividade, Ciclo de Aprendizagem Expansiva e métodos de análise histórica e de
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distúrbio) que vão ajudar na construção mais adequada da solução dos problemas
(QUEROL; JACKSON FILHO e CASSANDRE, 2011).
Alguns participantes e pesquisadores tiveram seu primeiro contato durante as
sessões do LM, e por causa disso, havia um receio de uma participação restrita nas
sessões em que os participantes poderiam se sentir inibidos. Para evitar isso, as
primeiras sessões foram planejadas de forma que evitasse uma exposição dos
participantes, como por exemplo, o uso de papeis para serem fixados à parede sem
identificação de autoria.
Durante as sessões, os intervencionistas tinham como papel provocar os
participantes a se engajarem nas sessões através da realização de algumas tarefas.
Desta forma, as tarefas propostas foram planejadas e baseadas no princípio da
dupla estimulação para provocar a agência dos participantes. Os pesquisadores
intervencionistas ofertaram dados espelhos colhidos em campo ou tarefas que
propiciassem o uso de dados provenientes da memória dos participantes (primeiro
estímulo), que debatidos com conceitos teóricos (segundo estímulo) de modo a
propiciar um ambiente de aprendizagem e engajamento dos atores na compreensão
e enfrentamento dos problemas da atividade estudada.
Os dados espelhos foram os dados referentes à situação da atividade sobre
as práticas atuais, os principais problemas enfrentados e os principais conceitos e
ferramentas utilizados na atividade. Eles servem de estímulos à problematização a
serem usados durante as sessões como espelho da atividade e ajudam o
intervencionista e os participantes a modelarem e analisarem a atividade passada,
atual e futura (QUEROL; JACKSON FILHO e CASSANDRE, 2011).
Como um primeiro estímulo, o intervencionista apresenta dados espelhos das
situações e de aspectos problemáticos da situação relacionados com a prática atual
para promover uma percepção que algo precisa ser mudado (VIRKKUNEN e
NEWNHAM, 2015), e assim um esforço de delineamento colaborativo entre os
participantes (ENGESTRÖM, 2011b).
Durante as sessões do LM, os pesquisadores procuraram estimular as
seguintes ações de aprendizagem, seguindo o prescrito na metodologia:
questionamento de aspectos críticos e de práticas atuais do sistema de atividade;
análise da situação atual e de seus antecedentes históricos; identificação e análise
das contradições; visualização e idealização de um novo modelo de atividade;
desenho de possíveis soluções; implantação, teste e avaliação do novo modelo. As
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sessões foram filmadas, gravadas e transcritas posteriormente. Ao final de cada
sessão, a pesquisadora principal escrevia um relato sobre o que havia ocorrido em
cada sessão. Tendo em vista o encerramento da obra, o LM não conseguiu concluir
as fases finais de reprojeto e implantação das soluções.

4.3. QUESTÕES ÉTICAS

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob o protocolo nº
CAAE 11886113.5.0000.5421 (Anexo A).
O contato com os participantes das sessões do LM e entrevistados se deu
pessoalmente pela pesquisadora. Foi apresentado o termo de responsabilidade
(Apêndice A) acompanhado das informações necessárias aos participantes da
pesquisa, destacando-se protocolo de estudo e o objeto do trabalho, os quais foram
assinados para a inclusão dos sujeitos na pesquisa.
Como alguns dos participantes da pesquisa eram trabalhadores das
empresas envolvidas no acidente, justificou-se ao Comitê de Ética a possibilidade de
recusa por parte dos mesmos em participar e / ou omissão de informações caso
fosse necessária sua identificação nominal, por receio de represálias no trabalho ou
até mesmo demissão. Dessa forma, a coleta de dados ficaria prejudicada e/ou
impossibilitada. Para superar tal obstáculo foi solicitada a dispensa da assinatura e
identificação do sujeito participante. No entanto a identificação e assinatura do
sujeito participante foi substituída por um Termo de Responsabilidade em que é feita
a coleta de assinatura de 02 (duas) testemunhas que não participaram nem na
condição de sujeitos nem como proponentes do projeto.
Além disso, foi respeitada a autonomia e a garantia do anonimato do
entrevistado, assegurando sua privacidade, quanto a dados confidenciais, como
rege a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. ARTIGO 01 - Lições e aprendizado organizacional: o caso de um colapso
de laje ocorrido em obras de ampliação de um aeroporto
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Resumo
O colapso de uma estrutura é um dos piores eventos na construção civil. Durante a
construção de um aeroporto no momento da concretagem de uma viga, a estrutura
colapsou ferindo 16 trabalhadores. O objetivo deste estudo foi compreender os
determinantes organizacionais e históricos deste colapso para a prevenção de
acidentes semelhantes. Para isso, foram aplicados o Modelo de Análise e
Prevenção de Acidentes de Trabalho e o Modelo de Análise Organizacional de
Evento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com coleta de dados etnográficos
(observação, entrevistas individuais e coletivas e análise de documentos). A análise
do trabalho habitual, da análise de mudanças e de barreiras e da dimensão histórica,
vertical e transversal permitiram compreender as causas latentes do acidente. Sua
origem situa-se em uma rede de múltiplas falhas em interação (gestão de projeto e
de mudanças; gestão de materiais e logística; gestão de terceiras; gestão de
emergências; gestão de segurança). Estes fatores emergiram historicamente na
organização como fruto de decisões gerenciais em vários níveis, que incluem: as
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decisões governamentais que definiram cronograma impraticável; dificultado por
formação de junta construtiva sem expertise em gestão de projetos; e sem tempo
hábil para a construção de uma cultura de segurança, agravado pela rotatividade do
corpo dirigente. Neste contexto, a resiliência e compromisso dos trabalhadores
evitaram a ocorrência de outros acidentes ou anomalias, e mesmo com todos os
problemas foi possível a construção do empreendimento.
Palavras-chave: Saúde do trabalhador, Segurança, Aeroporto, Prevenção de
Acidentes.
Abstract
The structure collapse is one of the worst events of construction industry. During the
construction of an airport, a structure collapsed at beam's concreting process injuring
16 workers. This paper aimed at understanding the organizational and historical
determinants of this collapse to prevent similar accidents in future. For this, it was
applied the Model of Analysis and Prevention of Work Accident and the Model of
Organizational Analysis Event. This is a qualitative research with ethnographic data
collection (observation, individual and collective interviews and document analysis).
The analysis of habitual work, the analysis of changes and barriers and analysis of
historical, vertical and transverse dimension allowed to understand the underlying
causes of this accident. It was originated in network with multiple failures in
interaction (management of projects and changes; management of materials and
logistics; management of outsourcing companies; management of emergencies;
safety management). These factors emerged historically in the organization as a
result of management decisions at different levels, including: government decisions
that defined impractical schedule; hampered by formation of joint venture without
expertise in project management; and without enough time to build a safety culture,
aggravated by the turnover of the directors. In this context, resilience and
commitment of workers prevented the occurrence of other accidents or deficiencies,
and even with all the problems it was possible the construction of the project.
Key-words: Occupational Health, Safety, Organizational analysis, Airport, Accident
Prevention.
INTRODUÇÃO
Em 2007 o Governo Federal implementou no Brasil o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) que consistiu em medidas de estímulo ao
investimento privado com ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura 1.
Com estas obras foi constatado o crescimento das atividades ligadas à
indústria da construção civil como obras de infraestrutura viária, portos, aeroportos,
estádios etc2.
O trabalho na construção civil no Brasil apresenta-se em geral como um
trabalho precário e instável, marcado pela baixa remuneração, elevada rotatividade,
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predomínio de baixa escolaridade e qualificação, alto grau de informalidade,
subcontratações sucessivas, agenciamento de força de trabalho através de “gatos”,
intensificação do trabalho pelo domínio do regime de remuneração de acordo com a
produtividade, uso excessivo a horas extras, altos índices de acidentes de trabalho e
de doenças ocupacionais3,4.
A construção civil vem liderando as taxas de acidentes de trabalho fatais, nãofatais e anos de vida perdidos ao longo dos últimos anos 5, e representam custo
crescente para empregadores, trabalhadores e sociedade6.
Tendo em vista a magnitude e seu risco potencial, o colapso de uma estrutura
é um dos piores eventos de acidentes da construção civil e pode ocorrer durante ou
após a construção do empreendimento. Este tipo de desastre tem ocorrido com
certa frequência durante as últimas décadas como por exemplo, o colapso do prédio
de apartamentos Ronan Point em 1968, Londres7, do Skyline Plaza em 1973,
Virginia8, de L'Ambiance Plaza em 1987, Connecticut9,10, do market plaza em Oshodi
- Lagos e do Ikole Street, Abuja ambos em 2010 e na Nigéria 11, do prédio na Carlton
Avenue em 2012, Nova York12 e do prédio na Brighton 5th Street em 2012, Nova
York13.
Ao contrário do que o nome sugere, os acidentes não são eventos fortuitos e
podem ser previsíveis e evitáveis. Para prevenir esses eventos deve-se neutralizar
ou eliminar os fatores capazes de desencadeá-los14. O acidente de trabalho é
decorrente de uma interação de vários fatores: técnico, organizacional e humano 15.
Em muitos acidentes e catástrofes se verifica a presença de ecos de acidentes
anteriores, em outras palavras, os eventos anteriores têm se repetido16.
Um estudo realizado no Reino Unido com grupos focais e análises de 100
acidentes na construção civil relata que os acidentes ocorrem por uma falha de
interação entre as equipes de trabalho, lugar de trabalho, equipamentos e materiais
e estão relacionados a circunstâncias imediatas, fatores moduladores e fatores de
influências originárias17,18.
A investigação de acidentes em profundidade procura compreender as
causas da sua ocorrência propondo um diagnóstico com recomendações afim de
implementar medidas corretivas e melhorar a segurança do sistema19.
Ao longo dos anos, estas investigações passaram por uma evolução que
pode ser dividida em quatro períodos: período técnico, período do erro humano,
período sócio-técnico e período de relações inter-organizacionais20.
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Os métodos tradicionais para análise de acidentes estão baseados nos
períodos técnico e do erro humano e não são capazes de detectar as causas ou
condições latentes dos acidentes, ficando restritos a uma análise de causas
imediatas, habitualmente circunscritas ao binômio erro humano x falha técnica,
também traduzido no linguajar corrente dos profissionais de segurança como ato
inseguro x condição insegura21.
Em oposição às visões reducionistas as abordagens contemporâneas
revelam que o acidente é estrutural e analisar o acidente de trabalho é analisar o
processo de trabalho em vários níveis: da direção que define os planos, os projetos
e a situação de trabalho; da gestão horizontal imediata; e do chão de fábrica. A
análise deve, portanto, expandir-se para além do posto de trabalho22,23.
O acidente é organizacional24 no sentido de ser um produto de uma
organização e não o resultado de combinação ‘azarada’ de falhas passivas e
latentes com falhas ativas e diretas. A rede de condições que origina os acidentes
possui natureza sócio técnica, na medida em que envolve elementos de duas
dimensões que interagem: a social, das relações humanas e do próprio
comportamento humano em situação real, e a técnica, que diz respeito aos objetos e
artefatos de trabalho usados na produção de bens e serviços.
O acidente encontra-se enraizado na história da organização, pois decorre de
uma série de decisões, ou ausências de decisões, ou seja, ele é fruto da evolução
do contexto organizacional, institucional, cultural que interfere no futuro do sistema 24.
Esta evolução pode implicar em uma degradação progressiva de condições ou
fatores internos à organização.
Para Llory24, o acidente é incubado no interior da organização e o período de
incubação pode ser longo. Quando bem analisado, o acidente é oportunidade de
aprendizado organizacional, uma vez que, com a análise das suas origens
sistêmicas, é possível identificar contradições no sistema de atividade, que
superadas, poderão acarretar em melhoria das condições de trabalho, aumento da
segurança, da confiabilidade e da qualidade.
As investigações das causas dos colapsos geralmente são baseadas em uma
abordagem tradicional dos métodos. Em um estudo sobre a ocorrência de casos de
colapsos de construções em quatro países, Malásia, Nigéria, Singapura e Tailândia
no período de 1960 a 2010, detectou que 36% foi atribuído a falhas estruturais,
16,28% a falhas no desenho do projeto e 12,79% à baixa qualidade da força de
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trabalho25. As investigações dos prédios na Carlton Avenue e na Brighton 5th Street,
ambos em 2012 e em Nova York12,13 concluíram suas análises apontando causas
como ausência de projetos e aspectos técnicos sobre a resistência de materiais,
porém não foram mencionadas as condições de trabalho e aspectos históricos e
organizacionais.
Pretende-se

neste

artigo

identificar

quais

são

os

determinantes

organizacionais que explicam a ocorrência do desabamento de uma laje na
edificação de um aeroporto. Quais são, em nível sistêmico, as contradições que
explicam a ocorrência do acidente e outras anomalias observadas na obra? Qual a
contribuição

de

uma

análise

histórica

para

identificar

condições

latentes

propiciadoras do evento?

Contextualização do estudo
Durante a concretagem de uma viga, ocorreu o colapso da estrutura e os
trabalhadores caíram de uma altura em torno de 10 metros ficando 16 trabalhadores
feridos dos quais 15 eram da maior empresa terceirizada na época (empresa Z) e
um da junta construtiva.
A junta construtiva foi contratada por uma concessionária e era a responsável
pela fase 1-B da ampliação de um aeroporto, o qual foi o foco deste estudo. Esta
fase consistia na construção de três piers, corredor, novo terminal de passageiros
(NTPS), edifício garagem, pátio e pistas; infraestrutura logística, viaduto, rampas,
gates houses, duas centrais de utilidades (CUTs) e consolidation.
A junta construtiva era composta por duas empresas, as quais são empresas
subsidiárias de duas das três empresas que compõem a concessionária. A
concessionária foi a vencedora do processo de concessão para a construção de um
novo terminal e administração deste aeroporto durante 30 anos por meio de uma
parceria público-privada.
A empresa Z na época do acidente contava com número expressivo de
trabalhadores em relação ao número total de trabalhadores na obra.

MÉTODOS
Após a ocorrência do colapso da estrutura durante a construção de um
aeroporto, o Ministério Público do Trabalho (MPT) da 15 a Região entrou em contato
com a Faculdade de Saúde Pública (FSP/USP) para ajudar na análise deste
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acidente e na prevenção de eventos semelhantes, sendo campo para o
desenvolvimento de pesquisa de doutorado. Esta pesquisa foi viabilizada pela
cooperação técnica e científica entre o MPT e a FSP/USP26.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que foram coletados dados
etnográficos

como

observações

das

atividades,

entrevistas

e

análise

de

documentos. Foram observadas atividades relacionadas diretamente com o acidente
(montagem da viga, produção de concreto, colocação de lajes), bem como as
atividades de gerenciamento em diferentes departamentos e fases da obra.
Foram entrevistados trabalhadores da junta construtiva de diferentes funções,
como os gerentes, supervisores, encarregados, trabalhadores de campo e
engenheiros, e também dos diferentes departamentos da obra (de planejamento, de
engenharia, de qualidade, de procurement - responsável pela aquisição de materiais
dentro de uma organização, de recursos humanos, de produção, de saúde,
segurança e meio ambiente - SMS), e trabalhadores de empresas terceirizadas.
Além disso, foram realizadas duas Análises Coletivas do Trabalho - ACT27 com 29
trabalhadores que executavam a montagem da viga (carpinteiros, montadores,
pedreiros e serventes) totalizando aproximadamente 4 horas, e seis sessões do
Laboratório de Mudanças – LM28, com duração total de 15 horas, onde participaram
11 trabalhadores em média.
Todas as sessões de ACT e do LM foram gravadas e transcritas, porém nem
todos os participantes das entrevistas permitiram a gravação. As falas foram
editadas com a finalidade de melhorar o entendimento do leitor.
Por questões éticas, pessoas entrevistadas na fase da coleta de dados
etnográficos tiveram seus nomes suprimidos e foram identificadas apenas pelo
departamento ou setor ou função em que trabalhavam. Os participantes das sessões
de ACT foram identificados com o nome ACT após as falas. Já os participantes das
sessões do LM, foram identificados, respectivamente, com uma letra e número. A
letra "I" indica que a verbalização foi feita por um dos intervencionistas e a letra "P"
corresponde aos demais participantes do grupo.
Foram analisados documentos como o Programa de Condições e Meio
Ambiente na Indústria da Construção Civil (PCMAT), análises de acidentes,
Comunicações Preliminares de Ocorrência (CPO), Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional (PCMSO), resumos estatísticos de acidentes, Análise Preliminar
da Atividade (APA), Análise Preliminar de Risco (APR), Ficha de liberação da
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concretagem, organogramas da junta construtiva, documentos utilizados no
processo de admissão, Termos de audiência realizados no Ministério Público, Edital
de Concessão do aeroporto, relatórios de entidades públicas sobre o acidente e
sobre a obra.
A investigação envolveu 54 idas para coleta em campo na etapa de coleta de
dados etnográficos, com duração média de 7 horas cada dia totalizando,
aproximadamente, 378 horas de trabalho em campo; 92 documentos analisados;
132 pessoas entrevistadas, em um universo total de 103 entrevistas individuais e
coletivas com aproximadamente 66 horas de entrevistas gravadas.
Para a análise do acidente foi utilizado o Modelo de Análise e Prevenção de
Acidentes de Trabalho - MAPA29 e o Modelo de Análise Organizacional do Evento AOE20,30.
O MAPA foi desenvolvido baseado na abordagem sistêmica e na ergonomia
da atividade31. Este método consiste em uma coleta de informações preliminares
sobre o acidente e sobre os acidentados; uma análise do trabalho habitual dos
envolvidos; a descrição do acidente (descrição da sequência de eventos do
acidente) que compreende a análise de mudanças e análise de barreiras com
rebatimentos em aspectos seja na gestão de segurança, gestão de produção, de
suprimentos, e de sua variabilidade; ampliação conceitual da análise e por fim, a
partir do diagnóstico explicativo são elaboradas conclusões e recomendações sobre
a prevenção de novos acidentes29.
Já a AOE propõe que a análise dos acidentes deve ser realizada baseada em
três eixos principais (dimensão histórica, dimensão transversal e dimensão vertical)
partindo das causas diretas do acidente em direção às causas organizacionais 20,30.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob o protocolo nº
CAAE 11886113.5.0000.5421.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO ACIDENTE
O acidente aconteceu no dia 30 de abril de 2013, aproximadamente às 19:10h
no momento da concretagem de uma viga, quando a estrutura colapsou abrangendo
uma área média de 50m2. Este foi o segundo acidente grave na construção deste
aeroporto em um intervalo de 40 dias após o primeiro acidente, que foi fatal.
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A caixa da viga possuía 15m de comprimento, exigindo a colocação de três
camadas de concreto. Durante o lançamento da segunda camada, a estrutura de
escoramento que sustentava o peso do concreto (cimbramento) cedeu e toda a
estrutura colapsou. Esta viga estava localizada no segundo andar do pier de
embarque e desembarque nacional e já haviam sido instaladas lajes pré-moldadas
para formar o piso do primeiro andar, as quais também colapsaram com as demais
estruturas.
Na dúvida se havia alguém embaixo dos escombros, foram retirados todos os
destroços e assim, foram danificados possíveis elementos que poderiam ajudar na
investigação, como por exemplo, peças para realizar testes de resistência.

O TRABALHO HABITUAL ANTES DO ACIDENTE
A jornada de trabalho prescrita dos trabalhadores deste aeroporto era de 44
horas semanais com um máximo de 10 horas trabalhadas por dia. Na época do
acidente era comum a prática de 1 a 2 horas extras diárias e dependendo do
departamento, este número poderia ser bem maior, inclusive com trabalho aos finais
de semana.
A empresa fornecia os equipamentos de proteção individual (EPIs) e os
materiais necessários para a realização da atividade, com exceção dos materiais
utilizados pelos carpinteiros:
"De carpintaria a empresa não dá nada. Para mim não deu.
Nós que temos que comprar. Eles dão para algumas pessoas,
que pega alguma coisinha, mas não sei nem como. Já fui lá 10
vezes para pegar alguma coisa e tive que pegar [na cidade da
região] e levar. O cara diz: 'Não. Aqui não tem,
não'."[carpinteiro]
Com os materiais e EPIs em mãos, os encarregados coordenavam o diálogo
diário de segurança (DDS) com os trabalhadores de campo em que cada frente
conversava sobre temas referentes à segurança.

Montagem da Viga
A montagem de uma viga ocorria por meio de um conjunto de atividades
interdependentes de diferentes equipes, com uma média de 12 a 16 trabalhadores, e
poderia chegar até 20 pessoas.
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A equipe de topografia marcava estacas, áreas que seriam construídas e
lugares onde os cimbramentos seriam montados de acordo com o projeto (Figura
01A). Com as marcações prontas, os carpinteiros iniciavam a montagem do
cimbramento (Figura 01B).
Nesta obra, foi utilizado o cimbramento metálico que, segundo os relatos, era
montado mais rápido que o cimbramento de madeira e propiciava intensificação da
produção de lajes. Muitos carpinteiros estavam usando esta tecnologia pela primeira
vez, e fizeram um treinamento teórico, com duração de 2 horas, para aprender a
manusear este tipo de cimbramento. Foi referido também que poderia ser destinado
um maior tempo ao curso e a inclusão de uma parte prática. Gibb e colaboradores32
comentam que treinamentos específicos na indústria da construção são raros.
Para a montagem do cimbramento, os carpinteiros faziam o transporte das
peças do cimbramento para o lugar que seria montado, e era comum não ter peças
suficientes. Quando isto ocorria, as peças eram emprestadas de outras equipes de
carpinteiros, ou desmontado um outro cimbramento para retirada de suas peças e
assim concluir a atividade.
Na época do acidente, não havia montadores e os carpinteiros também eram
responsáveis pela montagem de andaime e guarda-corpo. As equipes de
montadores foram contratadas após o acidente da laje.
Ao final da montagem do cimbramento, a equipe de armação iniciava seu
trabalho (Figura 01C). A ferragem era montada em um lugar separado e trazida em
blocos, os quais eram movimentados e assentados com auxílio de grua em cima do
cimbramento. Em seguida, a equipe de armação separava e amarrava cada
ferragem.
Quando a equipe de armação encerrava sua atividade, a mesma equipe que
montou o cimbramento retornava ao local e iniciava a montagem das formas (Figura
01D). As formas eram pesadas e colocadas próximas à área de montagem por
guindaste ou grua mas o transporte para a colocação nas vigas era feito pelos
carpinteiros.
Concluída a montagem das formas era realizada uma limpeza da caixa da
viga através da aspiração de pregos, madeira, pedra etc., pois a presença destes
objetos compromete a resistência e durabilidade do concreto.
Após a limpeza, as equipes de qualidade, topografia, produção e segurança
retornavam ao local e verificavam a viga para liberá-la ou não para as atividades de
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concretagem, por meio de uma ficha de liberação de concretagem. Esta ficha de
liberação consistia em um check list da armadura, da forma, do concreto, topografia,
cimbramento, quesitos do SMS e verificação de instalações, devendo ser datado o
momento da verificação. Na época do acidente, a ficha poderia ser assinada tanto
pelo técnico de segurança da junta construtiva como da empresa terceirizada.
Figura 01: Sequência da montagem de uma viga e colocação das lajes prémoldadas.

A

B

C

D

F

E
Legenda: A= Marcação feita pela equipe da topografia; B= Cimbramento montado;
C= Etapa da atividade de armação; D = Caixa da viga pronta para receber o
concreto após a montagem das formas metálicas e de madeira; E= Lançamento do
concreto (atividade que estava sendo realizada no momento do acidente); F =
Colocação das lajes pré-moldadas.
Produção e lançamento do concreto
O concreto quando produzido deveria ser lançado em até três horas, senão
ele secava e todo o concreto ficava perdido. Além disso, iniciada a concretagem não
poderia haver pausas para evitar a "junta fria" que ocorre quando esta é interrompida
precocemente, provocando a secagem do mesmo, comprometendo a qualidade e
resistência do concreto. Estas exigências de processo implicavam em forte pressão
temporal, sendo muito comum a prática de horas extras nesta equipe. Nesta época,
existiam usinas de concreto dentro da obra para reduzir o seu tempo de lançamento
e desperdício.
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Após a produção do concreto, eram realizados o teste de slump para verificar
a consistência do concreto, e moldados os corpos de prova para testar a resistência
do concreto. Em seguida, as betoneiras se dirigiam às vigas que seriam
concretadas, e o concreto era despejado na bomba injetora com um mangote
acoplado. Os pedreiros e ajudantes controlavam o mangote e espalhavam o
concreto pela viga com enxadas e pás (Figura 01E), enquanto que outro trabalhador
manuseava o vibrador para retirada do ar do concreto, evitando formação de bolhas.
A equipe dos carpinteiros acompanhava todo processo para controle e correção em
casos de vazamento ou rompimento das formas.

Desforma e colocação da laje pré-moldada
O tempo de cura (secagem) do concreto depende do traço do concreto e, de
acordo com verbalizações, variou nesta obra entre 1 a 28 dias. Com o concreto
seco, os carpinteiros retornavam novamente à viga para realizar a desforma. A
retirada das formas era feita com a ajuda de pé-de-cabra, as quais, em seguida,
eram transportadas e guardadas pelos próprios carpinteiros.
Após a desforma, na época do acidente, eram utilizadas lajes pré-moldadas
para formar a base de sustentação do piso em construção, que deveriam ser
inspecionadas tanto na saída da fábrica quanto na chegada à obra pela equipe do
departamento de qualidade. Com auxílio de grua ou guindaste, a laje pré-moldada
era colocada em lugares pré-determinados pelo projeto de paginação das lajes
(Figura 01F). Alterações como cortes e trincas, ou colocação de lajes em lugar
diferente do projeto comprometiam seu desempenho e a segurança estrutural.
No trabalho prescrito, caso deixassem de atender aos requisitos citados
anteriormente, implicaria em destruição e ou correção / reinício da etapa, mas, na
prática isto nem sempre acontecia:
"Quando dá para desmanchar, desmancha. Quando não dá,
não tem mais jeito, por exemplo, uma viga depois de
concretada não dá mais" [supervisor - departamento de
produção]
"P 09: Agora, você vê que interessante essa situação que vou
levantar aqui. Aí houve uma falta de fiscalização. Correto? Se
tivesse ido lá a pessoa da fiscalização da qualidade, ela ia ver
que a treliça tinha que ser de 750 [...] e que já tá aí tudo
prontinho. Vamos supor que vai um sujeito lá e chega lá no
engenheiro fulano e fala: 'ô engenheiro fulano, tem que
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desmontar esse escoramento todo e fazer de novo'. 'Porque?'
'Porque a treliça tinha que ser de 750. Vocês acham que eles
iam mudar?
[alguns participantes concordam com P 09]
P 09: E aí vai bater de novo no que a gente estava falando
agora do prazo."
ANÁLISE DAS MUDANÇAS E BARREIRAS
No dia do acidente, quatro ou cinco trabalhadores daquela equipe de concreto
estavam no período de baixada (período em que os trabalhadores que não são da
região retornam às suas cidades), e um marteleteiro de outra equipe foi dar um
suporte à concretagem da viga. Foi a primeira vez que ele ficou em cima da laje no
momento da concretagem.
Neste dia, a equipe de concretagem contava com 16 trabalhadores, dos quais
quatro tinham acabado de começar o turno da noite e os demais estavam
trabalhando desde o período da manhã, com dois trabalhadores que haviam
dobrado de um dia para o outro, ou seja, trabalhado ininterruptamente desde o turno
do dia anterior. Neste dia, devido ao atraso na chegada do concreto, a previsão da
concretagem era para encerrar entre 21h ou 22h, em que dez trabalhadores
completariam 4 ou 5 horas extras de trabalho e dois completariam aproximadamente
32 ou 33 horas trabalhadas.
Os relatórios do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o do
Departamento de Polícia Federal, referente a este acidente, apontaram existência de
anomalias e não conformidades, aspectos proximais ao acidente, que podem ser
classificadas em tipo novo, discrepante e não execução do trabalho projetado.
No tipo novo, o que foi executado na obra não constava no projeto original,
como o uso de escoramentos em lugares não previstos, vigas secundárias no lugar
de vigas primárias e adaptações de escoramento. O posicionamento de algumas
lajes alveolares do tipo LA102 encontravam-se também em não conformidade com o
projeto de locação desses elementos, sendo apontado pelo relatório do IPT a
possibilidade de alteração da paginação das lajes pré-moldadas instaladas no
primeiro piso e assim, o cimbramento instalado neste local estava em uma área com
capacidade de resistência reduzida.
No tipo discrepante, o trabalho executado estava previsto, mas com
características diferentes do projetado, como por exemplo utilização de vigas
secundárias em quantidade inferior à indicada em projeto.
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No tipo não execução do trabalho projetado, como o próprio nome diz, não foi
feito o que estava prescrito, como por exemplo a inexistência ou insuficiência de
madeiramento utilizado no encunhamento das vigas principais junto ao forcado
duplo (material utilizado para o apoio de vigas em escoramentos e reescoramentos).
Para evitar e/ou minimizar estas anomalias e não conformidades, a liberação
da concretagem só poderia ocorrer após o check list da ficha de liberação da
concretagem. Esta barreira falhou pela insuficiência das fiscalizações na obra, que
ocorria em decorrência da complexidade da obra e do contexto de pressão temporal
na execução dos trabalhos. Esta fiscalização também deveria ocorrer nas fases
iniciais, com tempo hábil de mudanças e não apenas ao final do processo:
"P 09: Geralmente a produção vai, executa, depois vem o
pessoal da qualidade, confere. Quando é uma obra pública
geralmente vem alguém da fiscalização da obra pública e
confere também. Normalmente funciona assim: três
conferências. [...] O ideal é que confira tudo.
I 01: É possível conferir tudo?
P 09: Possível, é. Você não pode falar que não é possível. Mas
é uma coisa que não é muito comum, principalmente
escoramento. Mas possível é."
"P 07: Porque também o cara que fiscaliza chega ao final do
processo para fiscalizar e refazer processo, também já
demonstra problema aí. Tem que chegar antes, não depois.
P 08: Tem que chegar no começo da montagem.
P 07: Ele tem que verificar se foi de fato seguida as orientações
iniciais. Porque isso está no cronograma também.
P 09: O que eu falo aqui é questão quanto ao prazo que afeta
muito a situação. [...] Têm várias coisas aí que podem ir errado,
mas sempre o que as pessoas em geral vão olhar é o prazo. O
prazo é o dinheiro, e o serviço é feito por causa do dinheiro do
prazo."
Após o acidente foi efetuada uma revisão dos projetos, aumentando o número
de escoras e o patolamento do cimbramento, o capeamento das lajes para aumentar
a sua resistência. Na dimensão do controle a ficha de liberação para a concretagem
passou a ser assinada exclusivamente pelo técnico de segurança da junta
construtiva e não mais pela empresa terceira.
Com relação às barreiras de proteção (barreiras que minimizam as
consequências do acidente), há recomendações no PCMAT da obra para quedas
como o uso de cinto de segurança tipo paraquedista, porém não havia previsão de
barreiras (ex. plano de emergência) para minimizar os impactos de eventuais
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colapsos de estruturas como o ocorrido. Um dos trabalhadores ficou preso ao cinto
de segurança durante 40 minutos e a equipe de resgate do corpo de bombeiros teve
dificuldade de acesso para retirá-lo. Nesta época não havia equipe de resgate
própria da junta construtiva e ausência de um plano de emergência para
acompanhamento de múltiplas vítimas, evidenciando uma falha em gestão de
emergências. Uma estrutura encarregada de resposta de emergência no cenário do
evento, com destaque a oferta de socorro de saúde, minimiza a gravidade potencial
de lesões sofridas pelas vítimas. A equipe de regaste foi montada após o acidente.

UM ACIDENTE INCUBADO NA HISTÓRIA
A análise histórica propicia uma compreensão dos processos relevantes e
tendências que conduziram ao evento20. Algumas decisões tomadas em anos
anteriores à construção física do aeroporto tiveram grande influência na história
deste empreendimento sendo considerados fatores organizacionais patogênicos.
O termo Fator Organizacional Patogênico (FOP) corresponde a uma
degradação organizacional que deriva em fenômenos desfavoráveis para a
segurança. Alguns FOPs são encontrados comumente em análises de acidentes tais
como, pressões produtivas excessivas; insuficiência ou inexistência da cultura de
segurança; complexidade, obscuridade ou inadaptação da organização; fragilidade
de organismos de controle; ausência de atualização dos estudos de risco e falta ou
ineficácia do retorno de experiência30. Retorno de experiência (REX) é um processo
essencial no gerenciamento da segurança sendo compreendido como feedback das
experiências nos diferentes níveis da organização. O REX ocorre sob variadas
formas: análise de incidentes, de acidentes e das dificuldades quotidianas da
produção; diagnósticos ou auditorias periódicas; atenção aos lançadores de alertas
e difusão de informação30, 33.
Antes da década de 1990, a modalidade de contrato mais utilizada no Brasil
era o Design-Bid-Build (DBB – tradução livre: Desenhar-Ofertar-Construir) em que,
primeiro era feito o projeto executivo para depois, através da análise de propostas,
ser definida qual a empreiteira realizaria a construção do empreendimento. Depois
dos anos 1990, foi inserida a modalidade de contrato Engineering, Procurement and
Construction (EPC) Turnkey. Nesta modalidade, apenas uma empresa era a
responsável por todas as fases (projeto, aquisição de materiais e construção)
entregando o empreendimento em plena condição de funcionamento. Assim, as
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empresas necessitam de um maior domínio e gerenciamento destas fases e das
empresas envolvidas no processo, porém nem sempre elas apresentam o know-how
necessário para isso34.
"Então olha só o dilema, a mudança de paradigma. Eu era da
construção e montagem. Eu construía e montava e para mim
se tivesse erro de projeto eu cobrava do cliente aquele erro de
projeto. Agora é tudo meu e o pior... eu não sei fazer. A
empresa de projeto não nasce de um dia para o outro [...]
Engenharia é um trabalho [...] que precisa dessa interação
entre equipe senão não funciona. Dá pau, dá retrabalho, perdese dinheiro e aquele negócio todo. [...] As grandes [...]
“epecistas” de hoje eram as empreiteiras. São as empresas
que eram só construção e montagem. Elas de um dia para o
outro, ou de um tempo para o outro passaram a ser 'epecistas'
[departamento de engenharia de projeto]"
De acordo com os relatos, as grandes empreiteiras "epecistas" no Brasil são
de origem de construção e montagem e não detêm a tecnologia e experiência na
elaboração e gestão de projetos. Outro ponto colocado foi que a adoção desta
modalidade era uma forma de baratear os custos da contratante:
"P 07: Você tem que fazer todo um resgate do que aconteceu
com a construção civil, né? Porque isso é uma forma de se
adaptar aos novos tempos. Quem bolou isso foi a [empresa X].
Antes ela contratava empresas que construíam. Depois essas
empresas chegavam e falavam: ‘Aditivo porque teu projeto é
muito mais extenso do que aquilo que foi licitado’. A [empresa
X] sacou que é uma fábrica de dinheiro né? [...] Então
basicamente é: ‘Você quer um aditivo? Então vamos fazer o
seguinte, o projeto e a obra são teus. Você só me entrega a
chave. Eu te dou um xis [de dinheiro] e você se vira com esse
valor’."
Ainda com relação ao processo de concessão, a questão temporal foi
identificada pelos participantes como um FOP (FOP1). De acordo com entrevistas, o
Governo Federal embalado pelas obras do PAC pretendia construir o aeroporto
desde 2007. A concessão saiu em abril de 2012 para a execução da fase 1-B em 22
meses. Devido à complexidade deste aeroporto, foi mencionado que 24 meses era o
tempo necessário apenas para a elaboração do projeto executivo e mais dois anos
aproximadamente para sua construção. A construção do aeroporto iniciou de fato
em novembro de 2012, após a liberação da licença ambiental. Com o tempo
insuficiente para sua construção, a obra começou sob uma forte pressão temporal:
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"Com dois anos, dois anos e meio de projeto você executa em
um ano e meio, 2 anos" [departamento de produção]
“O planejamento deveria ter sido em 2 anos, e 1 ano de
execução” [departamento de engenharia]
A situação foi agravada por um projeto básico com detalhamento inferior ao
exigido na concessão e como ele havia sido feito por uma empresa holandesa, havia
incompatibilidade com alguns aspectos com a realidade brasileira. Assim, este
projeto básico também precisou ser "tropicalizado":
"Primeiro, quando chegava o projeto aqui, e demora a chegar
lá da Holanda, quando chegava eu tenho que tropicalizar ele.
Aí na hora que vai tropicalizar, eles [referindo-se ao
departamento de projeto] têm dúvida, aí eles vêm procurar a
gente. Por exemplo, tem que ter rota de fuga. No projeto do
aeroporto não tinha rota de fuga. No projeto tem que ter
escada. Não tinha no projeto original. Isso é lei. Lá na Holanda
não precisa, mas no Brasil é lei." [departamento de segurança]
O projeto básico deveria nortear o delineamento do projeto executivo. Este
por sua vez era dividido em dois tipos: projeto executivo para informação (quando
ainda não estava pronto para execução) e projeto executivo definitivo (pronto para
execução na obra). Tendo em vista o prazo de conclusão impraticável da obra, a
construção do aeroporto iniciou sem o projeto executivo definitivo, o qual sofreu
sucessivas alterações. A entrega do projeto executivo ocorreu aos poucos, com a
primeira entrega oficial em maio de 2013 e finalizada aproximadamente em
dezembro de 2014, ou seja, na época do acidente, a obra estava sendo construída
com um projeto executivo para informação.

DIMENSÃO VERTICAL
A dimensão vertical se refere a comunicação de cima para baixo e vice-versa
da rede organizacional, com interesse nos modos das comunicações, do fluxo de
informações, modos de cooperação entre as camadas hierárquicas e a força de
poder20.
A concessionária era composta por três diferentes empresas, das quais
apenas a empresa minoritária da concessionária que detinha 10% das ações e que
raramente estava na obra, apresentava expertise em aeroportos de pequeno porte.
Para a construção da fase 1-B, a concessionária contratou uma junta construtiva.
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A junta construtiva foi formada por duas empresas diferentes (Figura 02) as
quais eram empresas subsidiárias de duas empresas majoritárias da concessionária.
Estas apresentavam culturas diferentes e estavam trabalhando juntas pela primeira
vez, em um contexto de pressão temporal.
As empresas desenvolveram Normas de Procedimentos Operacionais (NPO),
com o intuito de harmonizar e reduzir as interferências das diferentes culturas
organizacionais e criar uma cultura própria da junta construtiva. Mesmo com a NPO,
na prática, havia uma pluralidade de culturas de segurança atuando em um mesmo
espaço físico, dificultando a coordenação das ações interdepartamentais. Esta
situação foi agravada pelas sucessivas mudanças de diretoria (FOP2). A junta
construtiva teve quatro diretores em um período de 2 anos.
Daniellou e colaboradores33 relatam que a cultura comum de um grupo social
é resultante da experiência reiterada de comportamentos convergentes. "Em uma
fusão de empresas, a cultura de cada uma continua a coexistir com a cultura do
novo grupo, embora vá se atenuando progressivamente"33 (p. 82).
Uma cultura de segurança organizacional é definida por um conjunto de
práticas desenvolvidas e repetidas pelos atores que cooperam para a aquisição dos
objetivos da produção em prol do funcionamento seguro da operação do processo33.
Alguns fatores influenciam negativamente na consolidação de uma cultura de
segurança como deficiências de gerenciamento relacionadas a instruções de
segurança e prescrições, falta de envolvimento dos gerentes no local de trabalho,
ausência de análise de riscos locais e/ou globais e treinamento inapropriado19.
Foi evidenciado nas falas, que as empresas constituintes da junta construtiva
não apresentavam cultura de segurança integrada (FOP3). A cultura de segurança
estava sendo criada pelos trabalhadores da junta construtiva, porém, este é um
processo demorado.
"[...] porque ninguém tinha cultura de nada aqui [referindo-se à
junta construtiva] [...] Uma cultura você não faz de um dia para
o outro, mas você pode acabar com ela de um dia para o outro.
A cultura é mais fácil acabar com ela do que criar. [...] Uma
cultura de segurança hoje nas grandes empresas vai mais de 5
anos [referindo-se ao tempo de consolidação de uma cultura]"
[departamento de segurança]
Em uma cultura de segurança integrada, a segurança é colocada entre os
valores fundamentais. O gerenciamento das atividades assume uma liderança na
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questão de segurança com práticas que promovem o engajamento dos operadores
nestas atividades de forma diretiva e participativa/ascendente, que permite melhorar
a aplicabilidade e apropriação das regras, como também uma maior satisfação e
cooperação no trabalho33.
A construção do terminal 5 do aeroporto de Heathrow, em Londres, se
baseava numa cultura de segurança integrada, que se materializava em um conjunto
de práticas tais como um comitê de segurança com reuniões mensais entre os
principais fornecedores e departamentos do projeto, garantindo a participação dos
representantes da força de trabalho em todos os níveis. Esta iniciativa contribuiu
para índices de segurança quatro vezes melhor que a média da indústria da
construção no Reino Unido, ambiente de trabalho que atrai profissionais
capacitados, feedback positivo dos seguradores e um projeto finalizado dentro do
orçamento e antes do cronograma originalmente previsto35.
A hierarquia desta obra do aeroporto brasileiro em estudo iniciava com a
concessionária, composta por três diferentes empresas, e influenciava decisões
tomadas pela junta construtiva como por exemplo, as alterações e fiscalizações de
projetos. A junta construtiva também apresentava uma estrutura hierárquica e
burocrática que iniciava com o diretor da obra e se ramificava em diferentes níveis
ao longo da cadeia produtiva até aos trabalhadores de campo (Figura 02).
O fluxo das informações nestas equipes segue esta hierarquia dentro de cada
departamento tornando-o lento em ambos os sentidos. Além disso, há uma distância
entre o trabalho prescrito e o real dos operadores. O trabalho prescrito pressupõe
condições determinadas com resultados previamente antecipados. Na prática,
devido às variabilidades, as condições reais são diferentes das condições
determinadas e o operador utiliza-se de estratégias de regulação e antecipação para
gerenciá-las e assim, os resultados efetivos do trabalho real são diferentes do
prescrito31. Tendo em vista o distanciamento da gestão com os operadores, nem
sempre as informações do que ocorria de fato com os operadores no canteiro de
obras chegavam aos gestores.
Neste caso empírico, as informações iam se perdendo ao longo da cadeia e o
nível hierárquico mais alto tomava decisões sem a visão completa do que ocorria de
fato com os trabalhadores de campo, ou seja, havia um feedback inadequado das
informações entre as equipes de gestão e de campo fragilizando o retorno de
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experiência (FOP4). Leveson36 relata que os acidentes podem ocorrer por um
feedback inadequado devido a falhas das alças de controle do sistema.

Figura 02: Dimensão hierárquica e transversal na obra.

Legenda: Dimensão hierárquica representada pela cor verde e a dimensão
transversal pela cor laranja.
Os trabalhadores de campo não tinham acesso ao projeto, o qual era
repassado verbalmente pelos encarregados, e após execução da atividade era
checado por diferentes níveis na seguinte ordem: encarregado, supervisor,
engenheiro e por fim, fiscal da junta construtiva.
"O projeto não chega nas nossas mãos, o supervisor só chega
e diz: 'Isso aqui vocês têm que montar assim, assim, assim e
assim [...] eu sempre corro atrás do projeto, mas às vezes tem
a dificuldade de a gente não achar o projeto para desenvolver o
serviço" [ACT]
"O serviço que nós fazemos, primeiro vai o encarregado
aprova quando está tudo certinho. Aí vem o mestre, olha
aprova se tiver tudo beleza. Aí vem... é gente demais...
engenheiro, aí depois vem o supervisor e aí depois vem
fiscal. Aí se tiver tudo ok... pronto." [ACT]

e
e
o
o

Tanto na dimensão vertical como na dimensão transversal ocorriam reuniões
formais e informais entre os diferentes departamentos e funções para trocas de
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informações, resolver problemas e melhorar a coordenação das ações. Estas
reuniões podem ser consideradas fatores de resiliência do sistema.
Resiliência de um sistema, compreendida aqui, como a sua capacidade de se
antecipar e responder adequadamente às variações de degradações impostas ao
sistema voltando a um estado de domínio dos riscos30.

DIMENSÃO TRANSVERSAL
A dimensão transversal propicia visualizar a complexidade das relações
funcionais entre as partes da organização, podendo evidenciar a ausência destas
relações20.
A estrutura organizacional também variou ao longo da obra de acordo com o
diretor. De uma maneira geral, a obra contou com sua divisão de trabalho
organizada entre as empresas terceirizadas e os departamentos de engenharia de
projeto, de planejamento e custos, de administração contratual, de produção, de
administração e finanças, de procurement, do SMS-RS (Saúde, Meio Ambiente,
Segurança e Responsabilidade Social) e de qualidade (Figura 02).
O departamento de engenharia gerenciava um consórcio projetista contratado
para realização do projeto executivo e composto, nesta época, por duas empresas.
Os projetos estruturais eram feitos pelo consórcio projetista e encaminhados para as
empresas terceiras A e B realizarem, respectivamente, os projetos de escoramentos
e de lajes. Os representantes destas empresas não estavam todos os dias na obra,
e o contato entre elas ocorria apenas via projeto, o que sugere uma fragilidade de
coordenação e controle entre eles (FOP5).
Quando o desenho do projeto considera a segurança desde a sua concepção,
os riscos da construção possam ser antecipados evitando acidentes37. Quanto mais
cedo esta atuação, maior a capacidade de influenciar positivamente na segurança 38
- Figura 03.
No caso deste aeroporto, a gestão de segurança era fragmentada e não
participou nesta fase conceitual de projetos, assim como da fase de planejamento
das atividades da obra.
Após finalização dos projetos executivos, eles deveriam ser encaminhados ao
departamento de planejamento para programar as atividades quinzenais. Com base
neste planejamento eram definidos os materiais e equipamentos a serem utilizados
na atividade e repassado ao departamento de procurement para a aquisição.

63

Figura 03: Curva de influência do tempo e segurança

Fonte: Szymberski (1997).
A aquisição nem sempre levava em consideração a qualidade e segurança e
sim o custo. Como exemplo disso, foi relatado sobre a escolha do software de
gerenciamento dos projetos de engenharia em favor do menor custo, o qual, durante
a busca de projetos, relacionava todas as versões e o trabalhador poderia acabar
usando uma versão obsoleta.
O departamento de produção realizava a execução e construção da obra
baseada nos projetos executivos não definitivos, gerando um elevado índice de
retrabalho. Além disso, foi verbalizado que havia diferentes projetos na obra.
"O encarregado [...] chega e diz: 'Rapaz faz o serviço. A
medida é essa, essa e essa aqui'. Ai tu vai e faz, e quando tu
termina ele vem com outro papel. 'Não cara esse projeto estava
errado. É esse aqui. Esta medida estava errada [...] São dois
projetos: o da [Empresa A] e o da [junta construtiva]. A gente
está fazendo um e depois vem o outro. Sei lá como é...
confunde tudo." [ACT]
Associado a isso, havia uma pressão de tempo entre os trabalhadores para
conclusão da obra, dentro dos prazos de marcos contratuais previstos para evitar o
pagamento de multas, utilizando-se da estratégia de horas extras.
Entre os fatores mais destacados em análises de acidentes como podendo
contribuir para problemas como os acima relatados, estão aqueles referentes ao
aumento de pressões de tempo na produção33.

64

Na época do acidente, a obra estava na fase estrutural ocorrendo um número
elevado de montagem de cimbramentos e concretagem de estruturas, sem os
projetos executivos finalizados e sob um contexto de pressão temporal. O
departamento de produção nem sempre seguia o planejamento quinzenal. Uma
hipótese é que isso acarretou na falta de equipamentos e materiais necessários para
a realização da atividade ou porque o material não chegou ou porque foi deslocado
para outra área. Tendo em vista a pressão temporal na obra, os trabalhadores
adaptavam materiais para concluir o serviço e cumprir a nova programação. Como
foi mencionado no trabalho habitual dos carpinteiros, eles nem sempre encontravam
todas as peças disponíveis para a montagem do cimbramento, utilizando materiais
de outras equipes, ou retirando de outros cimbramentos antes do tempo necessário.
"P 03: Às vezes não tem material. Às vezes não tem um VA
125 ali disponível no momento, aí eles colocam um 165 no
lugar para o barrote mesmo. Também funcionaria. Também
tem uma resistência. Vamos dizer assim, ela garante na
segurança, mas você tem que adaptar para que ela trabalhe
como uma VA 125, 150.
I 01: Então, poderia ter sido falta de material na época?
P 09: Aí, se for nessa linha de raciocínio, porque tem a falta de
material? Porque não deu tempo de o material chegar, porque
o material foi para outra área por causa da correria.
P 03: Tem que executar.
I 01: Foi atraso na chegada?
P 09: Não pode ter sido atraso. Pode ser porque teve uma
outra etapa que teve que fazer correndo aí ele pegou e colocou
lá.
P 03: Aquele negócio, tem que fazer e dá um jeito de fazer.
[...]
P 07: Então a contradição é falta de material versus recursos
disponíveis, né? Porque aparentemente não faltou material,
mas faltou material na obra."
Uma outra hipótese levantada para as anomalias e não conformidades
apontadas no relatório do IPT foi a presença de projetos executivos defasados na
obra.
"P 05: É, a gente liberou para fazer escoramento. Aí eles foram
lá e fizeram o projeto de escoramento com esse tamanho todo
da treliça. Aí depois teve uma revisão do projeto e diminuiu os
vãos entre as vigas. Aí tinha que mandar refazer o projeto da
[empresa A]?
P 07: Pode ter sido isso também. Por falta de tempo se utilizou
um projeto defasado."
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Gestão de terceiras
Durante a construção do aeroporto, o Brasil passava por um momento de
incentivo à construção de grandes obras de infraestrutura e com isso redução de
disponibilidade de mão de obra qualificada.
A junta construtiva utilizou a estratégia de terceirização desde o início da
obra. Para alguns autores, esta estratégia pode contribuir para dificuldades de
comunicação entre a contratante e a contratada6.
Na época do acidente, a empresa Z contava com um número de
trabalhadores próximo ao número de trabalhadores da junta construtiva. Havia uma
falta de gerenciamento e coordenação das empresas terceiras por parte da junta
construtiva:
"P 04: [...] Por exemplo, eu não vou contratar assentador de
mármore, não tem no mercado, eu vou pegar uma empresa de
mármore, aí o cara vai colocar mármore aqui para mim. O que
eu vou fazer para ter uma coisa sadia com ele? Fortalecer a
fiscalização e o gerenciamento, é isso que para mim falta nos
terceiros desde quando eu contrato, desde quando ele vai
aplicar, desde quando eu vou penalizar e desde quando ele vai
embora até o final do contrato. Por exemplo, se eu fosse
contratar uma empresa de mármore. Beleza, você vai fazer
todo piso do aeroporto de mármore. O que eu vou fazer na
minha equipe de acabamento? Três arquitetos para olhar o
serviço dele. Eu não entendo de mármore. O pessoal entende
de olhar execução. Vai estar junto [...] no dia a dia. O que
acontece? A gente pega o terceiro e larga, essa é a verdade,
você joga o cara lá e larga, que se ferre, pagou, se ferre. Minha
opinião particular. Algumas cobram, mas não é só cobrar. É dar
assistência. É dar orientação. É falar: 'você tem isso e isso para
fazer'. Não, a gente joga o terceiro e falta orientação. Falta
rede."
Há diferenças entre trabalhadores contratados diretamente pela empresa e
trabalhadores de empresas terceirizadas, tais como um menor treinamento para os
terceirizados com acesso limitado às instalações da empresa, jornadas de trabalho
mais extensas, menores salários, intensificação do trabalho, maior rotatividade,
como também um maior número de adoecimento e acidentes de trabalho entre os
terceirizados39. Neste caso empírico, assim como no estudo citado, também havia
diferença nas relações de trabalho entre as terceiras e junta construtiva, em que
empresas terceirizadas realizavam pagamento por produção disseminando pressão
de tempo e intensificação do ritmo de trabalho. O salário também era inferior quando
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comparado ao da junta construtiva, e os trabalhadores das terceiras relataram falta
de autonomia no trabalho.
A empresa Z possuía uma fraca cultura de segurança, em que não fazia
análise de acidentes, não tinham Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA) e nem quantificavam os acidentes. Os técnicos de segurança (TS) das
terceiras não tinham a mesma autonomia que os TS da junta construtiva, precisando
recorrer em alguns casos à equipe de segurança da junta construtiva.
Na figura 04 estão sintetizadas as relações entre as três diferentes dimensões
e o período de incubação do evento.

Figura 04: Relações entre as dimensões histórica, vertical e transversal e a
incubação do evento

AMPLIAÇÃO CONCEITUAL
O relato acima, em particular em seus aspectos de tentativa de “reconstrução”
da história do sistema apoia-se em conceitos como o de dimensões da vigilância em
saúde e da noção de acidente organizacional, ajudando a entender escolhas de
políticas, práticas de gestão e atores condutores do processo construtivo, sem
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experiência em tipo de obra de grande porte a ser planejada e construída em tempo
recorde.
Esta obra estava sob outros constrangimentos de pressões de tempo, por
possuir grande número de empresas terceiras sem coordenação e informações
adequadas, sem a necessária supervisão em tempo real, sob o império de falhas em
gestão de segurança, de logística, de gestão de pessoal e outras que pavimentaram
ambiente de degradação da situação de trabalho e fragilização da segurança.
A ergonomia ajuda a discutir as interações e variabilidades das atividades na
obra. Os trabalhadores memorizam saberes que vão permitir a escolha de ações
apropriadas para abordar a situação, contribuindo assim, para o progresso da
aprendizagem. Os resultados da aprendizagem dependem do tempo e meios
disponíveis para obter o domínio da tarefa e articulação das situações 31. A
aprendizagem dos trabalhadores nos diferentes níveis hierárquicos ocorria na
prática sem um tempo adequado para o desenvolvimento de habilidades
necessárias à aceleração de modos operatórios, tendo em vista a forte pressão
temporal que a junta construtiva estava submetida. Isso poderia levar a uma maior
frequência de erros e uma menor capacidade de detecção e de habilidade para a
correção das variabilidades no tempo disponível para a concretização da atividade.
Assim, essa dinâmica ia se refletindo ao longo da cadeia hierárquica e pode ter
contribuído para as “anomalias e não conformidades” apontadas pelo IPT
relacionadas ao acidente.
O Quadro 01 sintetiza a análise do acidente da laje feita pela equipe de
pesquisa.
Quadro 01: Quadro síntese do acidente.
Componente
do MAPA
Resumo do
acidente
Trabalho
habitual e
variabilidades

Colapso de estrutura durante concretagem de viga
Desabamento de laje em obras de ampliação de aeroporto provocando múltiplas
vítimas.
Ampliação de aeroporto com liberação de concessão pelo governo em 2011 sem
projeto executivo. Junta construtiva contratada para construção da fase 1B no
período de 22 meses. Para isso se utilizou da intensa terceirização. As terceiras
realizavam pagamentos por produção com intensificação do ritmo de trabalho.
Presença de parceiro minoritário com experiência prévia em construção de
aeroportos de pequeno porte e raramente estava presente na obra. Prazo
estabelecido para a entrega foi definido impraticável.
A construção da laje ocorre por várias atividades interdependentes: topografia,
montagem de cimbramento, armação da ferragem, montagem de formas, limpeza
da viga, liberação da concretagem, lançamento de concreto, desforma da viga e a
colocação de lajes pré-moldadas. Fiscalização das lajes nas fábricas e chegada
na obra.
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Análise de
barreiras (AB)

Análise de
mudanças
(AM)

Ampliação
conceitual
(AC)

Síntese

Recomendações

Este estudo mostra que na ocasião do acidente a obra era tocada com projeto
executivo para informação. Segundo trabalhadores o retrabalho era prática
comum associada a problemas com projetos e a multiplicidade de contratadas
atuando em contexto de pressão de tempo interferia nos processos de decisão
relativos à checagem de conformidade de atividades realizadas pelas diferentes
empresas, bem como pela falta ou atraso de diagnóstico e de tomada de decisão
face ao longo número de anomalias construtivas que se acumularam na execução
(falhas na gestão de projetos)
A obra com sucessivos atrasos e mudanças (licença ambiental, interdições e
greves), mudanças de diretoria. Houve larga utilização de força de trabalho
migrante e de horas extras.
Perigo: colapso da estrutura. Ficha de liberação da concretagem foi considerada
uma barreira de prevenção que falhou.
Falha na gestão de segurança e saúde do trabalhador (GSST) mantida
distante da criação e acompanhamento dessa barreira. A noção de segurança
integrada e demais lições a serem aprendidas com análises de acidentes do tipo
desabamentos de lajes ou construções não foram aprendidas.
Perigo: lesões traumáticas com múltiplas vítimas por colapso de obra. Falha de
barreira de proteção: uma ambulância e equipe de saúde reduzida e insuficiente
na obra.
M1. Atraso na chegada do concreto ensejou decisão de extensão de jornada de
equipe que terminava a jornada visando evitar a perda do concreto
M2. Três tipos de anomalias construtivas (tipo novo, tipo discrepante e não
execução do projetado)
M3. Obra tocada com projeto executivo para informação.
M4 Uso de cimbramento metálico sem expertise da equipe que usava-o pela
primeira vez, com treinamento teórico de 2 horas de duração. Uma das razões da
escolha dessa técnica é o fato de permitir a intensificação de ritmo de produção
O relato acima, em particular em seus aspectos de tentativa de “reconstrução” da
história do sistema apoia-se em conceito como o da noção de acidente
organizacional.
A ergonomia ajuda a discutir as interações e variabilidades das atividades na
obra. A aprendizagem dos trabalhadores nos diferentes níveis hierárquicos
ocorria na prática sem um tempo adequado para a apropriação de um modo
operatório completamente desenvolvido. Isso poderia levar a uma maior
frequência de erros e uma menor capacidade de detecção e de habilidade para a
correção das variabilidades no tempo disponível para a concretização da
atividade. Assim, essa dinâmica ia se refletindo ao longo da cadeia hierárquica e
pode ter contribuído para as “anomalias e não conformidades” apontadas pelo IPT
relacionadas ao acidente
O Relatório IPT aponta o largo número de problemas no processo causal do
acidente, mas não explora as origens dos problemas e não especifica como
teriam participado do evento.
Desabamento de estrutura decorrente de rede de múltiplas falhas em interação
(gestão de projeto e de mudanças; gestão de materiais e logística; gestão de
terceiras; gestão de emergências; gestão de segurança). Estes fatores emergem
historicamente na organização como fruto de decisões gerenciais em vários
níveis, que incluem: as decisões governamentais que definiram cronograma
impraticável; dificultado por formação de junta construtiva sem expertise em
gestão de projetos; e sem tempo hábil para a construção de uma cultura de
segurança, agravado pela rotatividade do corpo dirigente.
Gestão de segurança integrada à obra em todos os departamentos e desde o
momento da concessão e inclusive no gerenciamento das empresas
terceirizadas.
Criação de um comitê de segurança envolvendo os principais departamentos e
empresas terceirizadas
Melhorias no feedback dentro da junta construtiva e com as empresas
terceirizadas
Revisão completa do processo de gestão de saúde e segurança utilizado para
grandes obras no país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção deste aeroporto foi marcada por fatores patogênicos incubados
aproximadamente 12 anos antes do início de sua construção física com a alteração
da modalidade de contrato em grandes obras de infraestrutura.
Para agravar a situação, a concessão definiu um tempo impraticável para a
conclusão do aeroporto e não existiam no Brasil, empresas "epecistas" detentoras
da tecnologia necessária para elaboração e gestão de projetos e execução de
engenharia de projetos. Acrescido a isto, não havia o projeto básico com os
requerimentos mínimos e também a ausência do projeto executivo, o que implicou
em retrabalhos ao longo da construção do empreendimento.
Isto gerou um círculo vicioso em que há uma pressão temporal para a
realização do trabalho, exigindo um grande esforço físico e mental, associado a
prática de horas extras, sem um período suficiente de descanso entre uma jornada e
outra, podendo desencadear doenças, estresse, afastamentos da mão de obra,
greves, acidentes, mudanças de diretorias, multas, "carteiradas" (situação em que
um

trabalhador

de

cargo

hierarquicamente

superior

ordena

quebras

de

procedimentos), rotatividade e mais atraso da atividade, diminuindo mais ainda o
tempo para a finalização da obra.
Além disso, havia uma ausência de ferramentas de gerenciamento e
coordenação das atividades, tanto na dimensão vertical como na dimensão
transversal. A obra apresentava uma estrutura hierárquica e burocrática que
dificultava o retorno de experiência e a formação de uma cultura de segurança
integrada além da lentidão das decisões ao longo da cadeia. Os trabalhadores
realizavam reuniões informais para minimizar estes efeitos, como uma estratégia
operativa que garantia resiliência.
Neste contexto, o acidente ocorre como resultado das contradições existentes
neste sistema de atividade. O colapso da estrutura apresenta origens em rede de
múltiplas falhas em interação, incluindo falhas em gestão de projeto e de mudanças,
falha gestão de materiais e logística, falha na gestão de terceiras, falhas em gestão
de emergências e de acompanhamento de vítimas e falhas em gestão de segurança
em contexto de aumento de pressões de produtividade.
A análise sistêmica ampliada, organizacional e histórica, realizada com a
aplicação do MAPA e da AOE, permitiu compreender as causas latentes deste
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acidente, anos antes da concepção de sua construção. Neste contexto, a resiliência
e compromisso dos trabalhadores evitaram a ocorrência de outros acidentes ou
anomalias, e mesmo com todos os problemas foi possível a construção do
empreendimento.
Após o acidente, a junta construtiva implementou algumas mudanças para
melhorar a segurança e confiabilidade da obra, porém, foram mudanças
relacionadas às causas mais imediatas. As causas latentes, que têm uma origem na
organização, continuaram intactas.
Para uma efetiva prevenção de acidentes é preciso que a gestão de
segurança esteja integrada à obra, ou seja, a segurança deve ser prioridade em
todos os setores no momento da concepção do projeto, na aquisição de materiais,
do planejamento das atividades, como também no processo de concessão em que
as técnicas a serem utilizadas priorizem segurança ao invés de custo.
Além disso, o gerenciamento dos departamentos da junta construtiva e das
empresas terceirizadas deve ocorrer de forma mais coordenada. Uma estratégia de
sucesso, utilizada na construção do aeroporto de Heathrow que poderia ter sido
adotada neste caso, seria a criação de um comitê de segurança, envolvendo os
principais departamentos e empresas terceirizadas com representantes de todos os
níveis para discutir os problemas e preocupações no decorrer da obra, o que
melhoraria o feedback do empreendimento nas dimensões transversal e vertical.
O modelo de gestão de saúde e segurança de grandes obras no Brasil deve
ser revisto a fim de superar desafios como por exemplo, situações de carência de
força de trabalho qualificada, a terceirização de múltiplas atividades e a aprovação
de licitações com prazos impraticáveis. Para isso, é preciso que haja uma
articulação interinstitucional entre Ministérios do Trabalho e Emprego, da Justiça, da
Saúde, do Ministério Público do Trabalho, Governos dos Estados, Prefeituras
Municipais, Universidades, Centro de Referências de Saúde do Trabalhador,
sindicatos dos trabalhadores da construção civil, e empregadores deste setor.
A maioria das análises de acidentes reduz eventos complexos a poucas
causas proximais. Este estudo por meio de uma análise sistêmica e ampliada
detectou uma rede de múltiplas falhas como causas do acidente e assim uma
oportunidade de aprendizado organizacional. Análises como estas precisam ser
difundidas e aplicadas tanto pelas organizações como pelos órgãos responsáveis
pela vigilância para que a prevenção de acidentes seja eficaz.

71

AGRADECIMENTOS
À FAPESP (processo nº 2012-04721-1 e 2015/ 01311-5 – auxílio Visitante do
Exterior), ao CNPq, à CAPES e ao SANTANDER pelo suporte financeiro. À Mara
Takahashi, Adilson Novello, Marcos Hister, William Alves, Nilson Soares e aos
Procuradores do Ministério Público do Trabalho 15ª Região pela parceria e apoio.

REFERÊNCIAS
1. Brasil. Decreto Nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007. [acessado 2013 Jun 02];
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2007/Decreto/D6025.htm. Acesso em: 02 jun. 2013.
2. Brasil. Ministério do Planejamento. Sobre o PAC. 2013 [acessado 2013 Jun 04];
Disponível em: http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac.
3. Costa LR. Trabalhadores em construção: mercado de trabalho, redes sociais e
qualificações na construção civil. Curitiba: Editora CRV; 2013.
4. Véras R. Brasil em obras, peões em luta, sindicatos surpreendidos. Rev. Critica de
Ciências Sociais 2014; 103:111-36.
5. Santana VS, Oliveira RP. Saúde e trabalho na construção civil em uma área
urbana do Brasil. Cad. Saúde Pública 2004; 20(3):797-811.
6. Haslam R. Contributing factors in construction accidents. Applied Ergonomics
2005; 36:401-415.
7. Lew HS. Best Practice Guidelines for Mitigation of Building Progressive Collapse.
2005.
8. Leyendecker EV, Fattal SG. Investigation of the Skyline Plaza collapse in Fairfax
Country, Virginia. Washington: National Bureau of Standards building Science Series
94; 1977.
9. Cuoco DA, Peraza DB, Scarangello TZ. Investigation of L'Ambiance Plaza Building
Collapse. J. Perform. Constr. Facil 1992; 6:211-231.
10. Heger FJ. Public-Safety Issues in collapse of L'Ambiance Plaza. J. Perform.
Constr. Facil 1991; 5(2): 92-112.
11. Ede AN. Building collapse in Nigeria: the trend of casualties in the last decade
(2000 -2010). International Journal of Civil & Environmental Engineering 2010; 10(6).
12. Ayub M, Guttema TB. Investigation of the September 10, 2012 partial collapse of
a building under construction at 227 Carlton Avenue, Brooklyn, NY. Occupational
Safety anmd Health Administration, 2012a.

72

13. Ayub M, Guttema TB. Investigation of the November 8, 2011 partial collapse of a
building under construction at 2929 Brighton 5th Street, Brooklyn, NY. Occupational
Safety anmd Health Administration, 2012b.
14. Binder MCP, Almeida IM. Acidentes do trabalho: acaso ou descaso? In: Mendes
R, organizadores. Patologia do Trabalho. Rio de Janeiro: Atheneu; 2003. p. 769-808.
15. Doppler F. Trabalho e saúde. In: Falzon, P, organizador. Ergonomia. São Paulo:
Blucher; 2007. p. 47-58.
16. Dechy N, Dien Y, Funnemark E, Roed-Larsen S, Stoop J, Valvisto T, Arellano
ALV. Results and lessons learned from the ESReDA's accident investigation working
group: introducing article to "Safety Science" special issue on "Industrial Events
Investigation". Safety Sicence 2012; 50:1380-1391.
17. Gibb A, Haslam R, Gyi D, Hide S, Duff R. What causes accidents? Proceeding of
the ICE. Civil Engineering 2006; 159: 46-50.
18. Hide S, Atkinson S, Pavitt T, Haslam R, Gibb A, Gyi D, Duff R, Suraji A. Causal
factors in construction accidents. Health and Safety Executive, 2003.
19. Dien Y, Llory M, Montmayeul R. Organisational accidents investigation
methodology and lessons learned. Journal of Hazardous Materials 2004; 111:147153.
20. Dien Y, Dechy N, Guillaume E. Accident investigation: from searching direct
causes to finding in-depth causes - problem of analysis or/and of analyst? Safety
Science 2012; 50:1398-1407.
21. Vilela RAG, Iguti AM, Almeida IM. Culpa da vítima: um modelo para perpetuar a
impunidade nos acidentes do trabalho. Cad. Saúde Pública 2004; 20(2):570-579.
22. De La Garza C. Aspectos Coletivos da Gestão dos Riscos e do Controle do
Perigo. In Sperandio J-C (Direction) L’ Ergonomie face aux changements
technologiques et organisationnels du travail humain. Tolouse, França: Octares
Edition; 1996. 422-425.
23. De La Garza C. Contribuições do método dos “pontos-pivot” para um estudo
prospectivo de segurança no campo da inter-operabilidade ferroviária. Laboreal
2005; 1(1):16-27.
24. Llory M. Acidentes Industriais o Custo do Silêncio. Rio de Janeiro: Editora
MultiMais; 1999.
25. Michael AO, Razak AR. The Study of Claims Arising from Building Collapses:
Case Studies from Malaysia, Nigeria, Singapore and Thailand. Civil and
Environmental Research 2013; 3(11):113-130.

73

26. São Paulo. Em defesa da saúde do trabalhador. Diário oficial poder executivo Seção II - São Paulo 2013; 13 jun. [acessado 2016 Abr 06]. Disponível em:
https://www.imprensaoficial.com.br/Certificacao/Certificador.aspx?caderno=Executiv
o%20II&link=/2013/executivo%20secao%20ii/junho/13/pagnot_0004_D4M5IM5FP49
25eB2Q54RH9MRHN0.pdf.
27. Ferreira LL. Análise Coletiva do Trabalho. Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional 1993; 78(21):7-19.
28. Engeström Y, Virkkunen J, Helle M, Pihlaja J, Poikela R. The Change Laboratory
as a tool for transforming work. Lifelong Learning in Europe 1996; 1(2):10-17.
29. Almeida IM, Vilela RAG. Modelo de análise e prevenção de acidente de trabalho
– MAPA. Piracicaba: CEREST; 2010.
30. Llory M, Montmayeul R. O acidente e a organização. Belo Horizonte:
Fabrefactum; 2014.
31. Guérin F, Laville A, Daniellou F, Duraffourg J, Kerguelen A. Compreender o
trabalho para transformá-lo: A prática da Ergonomia. 2. ed. São Paulo: Edgard
Blücher; 2004.
32. Gibb A., Hide S, Haslam R, Gyi D, Pavitt T, Atkinson S. Construction tools and
equipment - their influence on accident causality. Journal of Engineering, Design and
Technology 2005; 3(1):12-23.
33. Daniellou F, Simard M, Boissières I. Fatores humanos e organizacionais da
segurança industrial: um estado da arte. Toulouse: Foundation pour une culture de
securité industrialle; 2010.
34. Bueno JC. Melhores práticas em projetos de infraestrutura: sistemas contratuais
complexos e tendências num ambiente de negócios globalizado. In: Anais do IX
Conferência Internacional da LARES; 2009; São Paulo.
35. HSE. Heathrow Terminal 5 project: work engagement case study 2. [acessado
2016 Mar 17]. Disponível em:
http://www.hse.gov.uk/construction/engagement/heathrow.pdf.
36. Leveson N. A new accident model for engineering safer systems. Safety Science
2004; 42(4):237-270.
37. Behm M. Linking construction fatalities to the design for construction safety
concept. Safety Science 2005; 43: 589-611.
38. Szymberski RT. Construction project safety planning. Tappi Journal 1997;
80(11):69-74.
39. Antunes R, Druck G. A terceirização como regra? Rev. TST 2013; 79(4): 214231.

74

5.2. ARTIGO 02 - Anomalias e contradições do processo de construção de um
aeroporto: uma análise histórica baseada na Teoria da Atividade

Artigo submetido para publicação na Revista Cadernos em Saúde Pública

Anomalias e contradições do processo de construção de um aeroporto: uma
análise histórica baseada na Teoria da Atividade
Anomalies and contradictions of the airport construction process: a historical analysis
based on Activity Theory
Anomalías y contradicciones del proceso de construcción de un aeropuerto: un
análisis histórico basado en Teoría de la Actividad

Autores:
Manoela Gomes Reis Lopes – Universidade de São Paulo (lopes.manoela@usp.br)
Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela – Universidade de São Paulo (ravilela@usp.br)
Marco Antônio Pereira Querol – Universidade Federal de Sergipe
(mapquero@gmail.com)

Resumo
A construção de grandes obras é uma rede de sistemas de atividade complexa, e
muitas das anomalias e contradições presentes no sistema de atividade atual são
explicadas por sua história. O objetivo deste estudo foi analisar a história da
construção de um aeroporto e entender como surgiram e quais são as anomalias e
contradições atuais deste sistema de atividade. Para isso foi realizada uma coleta de
dados etnográficos, como entrevistas, observações e análise de documentos que
embasassem a construção participativa de uma linha do tempo dos principais
eventos ocorridos na obra. Com base na linha do tempo, foi feita uma análise
histórica do sistema de atividade deste aeroporto, evidenciando os eventos
históricos críticos e as contradições presentes neste sistema de atividade. A análise
mostrou que o aeroporto foi planejado para ser construído em um tempo
determinado politicamente, e insuficiente e incompatível com a sua complexidade. A
escolha da modalidade de contrato em que a junta construtiva era responsável por
todas as fases da obra, foi outro evento histórico crítico, pois permitiu que a obra
iniciasse sem o projeto executivo definitivo. Além disso, havia diferentes culturas de
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empresas trabalhando juntas pela primeira vez em um contexto de pressão
temporal, com a utilização de terceirização de atividades sem a coordenação
necessária. Estas mudanças levaram a manifestações de contradições secundárias,
que acabaram levando ao surgimento de anomalias, tais como, retrabalho,
acidentes, atrasos, desperdício de recursos. Apesar do empenho dos profissionais
para minimizar muitas destas anomalias, o sistema estava em crise dificultando uma
atuação mais efetiva.
Palavras-Chave: Indústria da Construção, Saúde do Trabalhador, História

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos no Brasil, a construção civil teve um incentivo pelo Governo
Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para a
construção de obras de infraestrutura de grande porte1.
De uma maneira geral, o trabalho na construção civil no Brasil apresenta
condições precárias, caracterizado por baixa remuneração, elevada rotatividade,
predomínio de baixa escolaridade e qualificação, alto grau de informalidade,
subcontratações sucessivas, agenciamento de força de trabalho por meio de “gatos”,
intensificação do trabalho pelo domínio do regime de remuneração de acordo com a
produtividade, uso excessivo de horas extras, altos índices de acidentes de trabalho
e de doenças ocupacionais2,3.
A articulação de alguns desses fatores pode contribuir para os acidentes de
trabalho no setor da construção4. Este setor tem liderado as taxas de acidentes de
trabalho fatais, não-fatais e anos de vida perdidos ao longo dos últimos anos, os
quais são considerados como graves problemas de saúde pública 5, e representam
custo crescente para empregadores, trabalhadores e sociedade 6.
As causas profundas destes eventos são de origem organizacional em que os
desvios e disfunções das organizações, que geram os riscos estão na origem dos
acidentes e anomalias7.
No Brasil, os estudos para prevenir a ocorrência de um evento indesejado,
como acidentes de trabalho, nem sempre consideram a rede de fatores
determinantes que desencadeiam constrangimentos e anomalias no sistema de
atividade7. Com uma identificação limitada dos determinantes organizacionais,
perde-se a oportunidade de aprendizado organizacional, prevenção de novas
ocorrências e aumento da confiabilidade dos sistemas8.
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Na análise organizacional do evento é preciso compreender os determinantes
patogênicos incubados na organização. Para isso, a análise deve se basear em
dimensão histórica, transversal e vertical da organização 9, e identificar a natureza
das relações entre os atores deste sistema e estratégias utilizadas para o alcance de
propósitos comuns10.
A dimensão histórica propicia uma compreensão e análise de processos
relevantes e tendências que conduziram ao evento11.
A análise histórica das contradições existentes na construção de grandes
obras deve ser embasada por uma unidade teórica de análise. Neste sentido, a
Teoria da Atividade Histórico-Cultural propõe o sistema de atividade (SA) como uma
unidade teórica de análise destas anomalias12.
A construção de um aeroporto foi oriunda do PAC e ocorreu acompanhada de
constrangimentos organizacionais e anomalias, tais como, acidentes de trabalho,
atrasos da atividade, retrabalho, rotatividade, desperdício de recursos, etc.
Este aeroporto é o caso empírico deste artigo, que tem como objetivo analisar
a história da sua construção e entender como surgiram e quais são as anomalias e
contradições atuais deste sistema de atividade. Para isso, pretende-se responder às
seguintes perguntas: Como surgiram historicamente as contradições do sistema de
atividade da construção do aeroporto? Quais contradições afetaram o sistema de
atividade e explicam as anomalias?

TEORIA DA ATIVIDADE HISTÓRICO-CULTURAL
Nesta abordagem, as ações produtivas do coletivo humano são mediadas por
artefatos culturais e orientadas a um objeto 12 e não são compreensíveis pela análise
isolada de um sujeito ou um elemento do SA13.
A mediação cultural de ações humanas consiste de um SA coletivo, o qual é
visto em relação a uma rede de outros sistemas de atividade e tomado como a
unidade principal de análise12. Os mediadores, em uma relação dialética, propiciam
ou não meios para a construção de novas formas de ações dos indivíduos a fim de
alcançar seus objetivos formando um sistema de atividade14.
O SA apresenta os seguintes elementos: a) sujeito - posições e pontos de
vista do coletivo ou indivíduo escolhido como perspectiva de análise; b) objeto
compreendido como significado, motivo e finalidade; c) ferramentas- instrumentos
mediadores da ação dos sujeitos; d) comunidade- indivíduos ou grupos que estão
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diretamente transformando aquele objeto; e) divisão de trabalho- divisão de tarefas
entre os sujeitos, as relações hierárquicas existentes; f) regras- regulamentos,
normas e convenções relacionadas ao contexto da atividade15.
Os sistemas de atividade se transformam durante longos períodos de tempo e
suas contradições só podem ser compreendidas partindo de uma lógica dialética e
por meio da avaliação de séries de ocorrências em sua própria história. As
contradições representam tensões estruturais, historicamente acumuladas no interior
do SA e/ou entre sistemas de atividade e geram perturbações, conflitos e anomalias,
como também propiciam inovações, visando mudar a atividade 12,16.
As contradições são classificadas em primárias, secundárias, terciárias e
quaternárias. As contradições primárias são conflitos internos entre o valor de troca
e o valor de uso dentro de um elemento do SA; as secundárias são manifestadas
entre dois elementos do SA; as terciárias aparecem em aplicações do novo princípio
e do velho em cada elemento do SA; e as quaternárias ocorrem entre os sistemas
de atividade17,18.
Elas não podem ser observadas diretamente e são identificadas pelas suas
manifestações, as quais são consideradas como construções ou articulações de
contradições. A presença de manifestações pressupõe empiricamente a contradição
histórica e para compreendê-las é preciso acompanhar o desenvolvimento histórico
do SA16.

METODOLOGIA
Durante a construção de um aeroporto aconteceram acidentes graves em um
curto espaço de tempo. Após esses acidentes, o Ministério Público do Trabalho
(MPT) da 15a Região entrou em contato com a Faculdade de Saúde Pública
(FSP/USP) para ajudar na análise e prevenção de novas ocorrências, utilizando para
tanto um convênio de cooperação técnica e científica firmado entre estas
instituições19, o que viabilizou o campo para o desenvolvimento de uma pesquisa de
doutorado.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que foram coletados dados
etnográficos como observações das atividades, entrevistas e análise de documentos
durante aproximadamente nove meses. Foram entrevistados trabalhadores da junta
construtiva

de

diferentes

níveis

hierárquicos

(trabalhadores

de

campo,

encarregados, supervisores, engenheiros, gerentes) e de diferentes departamentos
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(procurement - responsável pela aquisição de materiais dentro de uma organização,
engenharia, recursos humanos, produção, planejamento, qualidade, saúde,
segurança e meio ambiente, etc.), como também trabalhadores de empresas
terceirizadas. Além disso, foram realizadas duas sessões de Análise Coletiva do
Trabalho – ACT20 com a participação de 29 trabalhadores (carpinteiros, montadores,
pedreiros e serventes) que executavam montagem de vigas (onde ocorreu um dos
acidentes graves) totalizando aproximadamente 4 horas, e seis sessões semanais
do Laboratório de Mudanças – LM21, com duração total de 15 horas, onde
participaram 11 trabalhadores em média.
Durante as sessões do LM, os participantes construíram coletivamente uma
linha do tempo, que propiciou ordenar cronologicamente a visualização de eventos
com suas respectivas datas. Para sua construção, foi ofertada ao grupo uma faixa
de papel com uma linha horizontal desenhada ao centro e solicitado aos
participantes, baseando-se em suas memórias, que identificassem de um lado as
datas, e do outro lado fatos e eventos marcantes ocorridos na obra que poderiam
explicar as anomalias e constrangimentos vivenciados no empreendimento. Após
sua conclusão, um dos pesquisadores a complementou com informações
previamente coletadas às sessões.
A linha do tempo é ferramenta que contribui para a análise histórica, e auxilia
os sujeitos na compreensão da lógica de seu desenvolvimento, bem como a
expansão gradual do objeto22, e na compreensão das contradições16.
Todas as sessões de ACT e do LM foram gravadas e transcritas, porém nem
todos os participantes das entrevistas individuais permitiram a gravação. As falas
foram editadas com a finalidade de melhorar o entendimento do leitor.
Por questões éticas, pessoas entrevistadas na fase da coleta de dados
etnográficos tiveram seus nomes suprimidos e foram identificadas apenas pelo
departamento em que trabalhavam. Já os participantes das sessões do LM, foram
identificados com uma letra "I" (intervencionista) ou "P" (demais participantes) e
número.
Com base nos dados coletados e na concepção de sistema de atividade
desenvolvida por Engeström18, foi feita uma descrição e análise do SA de
construção deste aeroporto, evidenciando seus elementos, as relações existentes
entre eles e os eventos históricos críticos.

79

Evento é uma sequência de ocorrências que resultam em transformações de
estruturas. Quando estas transformações são duráveis, são consideradas eventos
históricos. Aqueles que tiveram uma transformação durável mais radical são
considerados eventos históricos críticos23.
Neste artigo, eventos históricos críticos foram entendidos como eventos que
transformaram elementos do SA resultando em mudanças significativas em toda sua
estrutura e uma inovação ao longo da sua história.
Para a análise destes eventos, foi feita uma narrativa baseada nos dados
etnográficos coletados, na ACT, na linha do tempo construída pelos participantes e
complementada por um dos pesquisadores, e também nas filmagens, gravações e
relatórios das sessões do LM.
A narrativa foi utilizada como suporte pelos autores para identificar, de acordo
com os critérios de seleção mencionados acima, os eventos históricos críticos e as
manifestações

de

contradições

presentes

nesta

rede

de

atividades.

As

manifestações de contradições foram ainda classificadas em primárias, secundárias,
terciárias ou quaternárias17,18.
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Saúde Pública da Universidade de São Paulo sob o protocolo nº CAAE
11886113.5.0000.5421.

REDE DE ATIVIDADES
As construções de grande porte são caracterizadas por processos dinâmicos
e com diferentes atividades atuando em paralelo para a obtenção de um mesmo fim.
Neste caso empírico, a construção do aeroporto pode ser considerada como uma
rede de atividades (Figura 01).

80

Figura 01: Rede de atividades da construção do aeroporto

O sujeito desta rede de atividades é a junta construtiva e tem como objeto a
construção do aeroporto. Este sujeito interage com uma comunidade composta pela
concessionária, passageiros, comunidade local, fornecedores, acionistas, órgãos
públicos de regulação como o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador,
MPT, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC).
"Um sistema de atividade é sempre um ponto de conexão em uma rede de
sistemas de atividade funcionalmente interdependentes, conectadas por meio de
combinações de necessidade-objeto específicas" (24, p. 90), ou seja, diferentes SA
produzem resultados que podem ser considerados, no sistema de atividade central,
como sendo seu sujeito, instrumentos ou regras, por exemplo.
Esta interdependência funcional entre diferentes sistemas de atividades foi
constatada no SA do aeroporto. Alguns elementos desta comunidade são SA e os
seus resultados são produtores de regras para o SA de construção do aeroporto.
Entre as regras que o sujeito deve seguir estão as regras trabalhistas, regras de
segurança que foram formuladas por instituições do governo como o MTE, os
Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) elaborados pelo MPT, as normas de

81

concessão elaboradas pelo Governo Federal, o contrato com a concessionária que
define por exemplo os prazos, cronogramas e penalidades por atrasos, as normas
técnicas elaboradas por instituições técnicas, como também as normas e
procedimentos operacionais da própria junta construtiva.
A divisão de trabalho em abril de 2014 era composta pelas empresas
terceiras e departamentos da própria junta construtiva, conforme segue: saúde,
segurança e meio ambiente e responsabilidade social (SMS-RS), engenharia,
produção (construção civil e acabamento e montagem e eletromecânica),
procurement,

qualidade,

planejamento

e

custos,

administração

contratual,

administração e finanças.
Cada um desses elementos da divisão de trabalho, foi considerado como um
sistema de atividade. O SA das empresas terceiras pode ser considerado mais uma
rede de atividades constituída de outros subsistemas, com número variável ao longo
da construção do aeroporto, com aproximadamente cem empresas terceiras em
determinado momento.
Alguns SA compreendidos na divisão do trabalho produzem resultados que
são utilizados como instrumentos mediados pelo sujeito para a construção do
aeroporto, como por exemplo, o cronograma resultante do departamento de
planejamento, o projeto executivo produzido pelo departamento de engenharia e os
materiais para construção e equipamentos oriundos do departamento de
procurement. Entre esses materiais e equipamentos estão computadores e seus
programas, caminhões, rádios, etc. As reuniões formais e informais também podem
ser consideradas instrumentos deste SA.

HISTÓRIA DO AEROPORTO
Na análise histórica foi possível identificar a ocorrência de 7 eventos
históricos críticos (Figura 02) que serão apreciados no decorrer da narrativa.
Compreender a dinâmica dos eventos, suas origens e sua emergência no sistema é
uma etapa importante para vislumbrar para o futuro, novas situações que previnam
ocorrências desta natureza.
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Figura 02: Eventos históricos críticos na construção do aeroporto

A história da construção deste aeroporto iniciou muito antes da construção
física da obra, quando o Governo Federal, embalado pelas obras do PAC, resolveu
ampliá-lo em 2007. Apesar da intenção de expandi-lo desde 2007, somente em
novembro de 2011, aproximadamente cinco anos depois, foram tomadas as
primeiras ações com o lançamento do edital de licitação de concessão. Este edital
definiu que a concessionária vencedora, além da administração, deveria realizar
obras de melhorias de infraestrutura no aeroporto. As obras foram divididas em seis
fases e os resultados deste estudo referem-se apenas à fase 1-B.
O resultado da licitação saiu em fevereiro de 2012 e foi questionado por
concorrentes na Justiça Federal. A obra só poderia ser iniciada pela concessionária
com o veredito final, o qual saiu em abril de 2012 com um prazo de 22 meses para a
conclusão da fase 1-B. Os trabalhadores verbalizaram que este tempo era suficiente
apenas para o desenho do projeto executivo, sendo necessário um prazo de pelo
menos 4 a 5 anos para projetar e construir o aeroporto.
"P 12: Com dois anos, dois anos e meio de projeto você
executa em um ano e meio, 2 anos"

Neste momento, a regra de concessão impôs prazo insuficiente para o projeto
e construção. Durante as sessões do LM, foi levantada ainda a hipótese de que
desde meados de 1970 não se construía aeroportos no Brasil, o que explicaria a
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ausência de expertise do governo no processo de concessão e justificaria esta
lentidão. Outro ponto colocado, foi que esta construção era uma obra política devido
à Copa do Mundo e eleições presidenciais realizadas no Brasil no ano de 2014 e
que definiram o prazo da obra, sem levar em consideração o tempo realmente
necessário e a complexidade do empreendimento.
"Se o projeto já existia, já devia ter sido feito, existia tempo
hábil para isto, mas a licitação saiu em 2012. Se parar para
pensar, o contrato de concessão foi assinado em março, abril
ou maio de 2012 [...] Estava desde 2007 parado e [em 2012] é
colocado em cima, e aí começa uma série de fatores que eu
não entro, no campo da empresa". [departamento de
administração]"

Este processo de concessão pode ser considerado um evento histórico crítico
(E1- Figura 02), pois definiu toda a estrutura e a dinâmica da construção deste
empreendimento. Ocorreu então uma inovação neste SA com a alteração das regras
de concessão que passa a não considerar mais o tempo real de construção e impõe
um tempo de construção político e impraticável que influenciou nas decisões e
desencadeamento de ações em diferentes fases da obra.
"P 12: O próprio cronograma da obra foi esse prazo curto. O
prazo é muito marcante."

"P 11: Foi aquilo que [P4] falou, né? No começo, o próprio
governo atrasou só que não estendeu o prazo."

A dimensão temporal teve um papel importante na origem das contradições.
Constatou-se uma contradição entre a regra de concessão que limita o tempo e o
objeto complexo que exige um planejamento e uma execução mais detalhada. As
regras contratuais estabelecidas pelo governo definiram um cronograma impraticável
pela complexidade do objeto (contradição secundária- Figura 03).
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Figura 03: Contradições do Sistema de Atividade do aeroporto

A obra nunca teve de fato um cronograma e sim uma série de "eventogramas"
conforme verbalizaram os participantes. A primeira data oficial de entrega completa
da obra, maio de 2014, possuía cinco marcos contratuais importantes a serem
seguidos: término da fundação; início da estrutura civil; projeto de pavimentação e
terraplanagem; início da cobertura das árvores (colunas metálicas estruturais em
forma de árvore) e término da cobertura de toldos, os quais implicavam em uma
maior ou menor aceleração das atividades.
"P 04: Coisas que explicam a aceleração ou não de algumas
das atividades são os marcos contratuais. Os contratos têm 5
ou 6 marcos importantes. [...] Em função disso é que a obra foi
acontecendo e eles tinham multas e impactos financeiros.[...]
Fora os marcos intermediários, né? Copa [do Mundo] e outras
coisinhas a mais."
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A Copa do Mundo, em junho de 2014, foi considerada pelos participantes
como um “eventograma”. Em maio de 2014, ocorreu o deslocamento dos
trabalhadores do Pier de embarque e desembarque nacional para o Pier de
embarque e desembarque internacional para ser inaugurado para a Copa do Mundo
e

evitar multas contratuais. Desta forma, passaram

a ocorrer trabalhos

concomitantes que prejudicavam a segurança da obra, e devido a esta sobreposição
de atividades, o MTE interditou a obra.
As entregas de marcos contratuais ("eventogramas"), principalmente a Copa
do Mundo, alteraram a divisão de trabalho com sobreposição de tarefas e também
atraso no fornecimento de materiais necessários para sua conclusão, demandando
um novo planejamento, e por isso foram considerados como um evento histórico
crítico (E7- Figura 02). Há uma contradição secundária entre ausência de
cronograma (instrumento) e sobreposição de atividades (divisão do trabalho)- Figura
03.
Outro evento histórico crítico está relacionado com a escolha da modalidade
de contrato entre a concessionária e a junta construtiva para a execução da fase 1-B
(E2- Figura 02). Existem diferentes modalidades contratuais, como por exemplo,
Design-Bid-Build (DBB), Engineering, Procurement and Construction (EPC) Turnkey
e Contratos de Aliança. Na modalidade DBB o empreendedor elabora o projeto, para
em seguida receber e analisar propostas de empresas para executar a construção,
escolhendo uma delas. Com a inserção do capital privado em obras de
infraestrutura, a modalidade EPC tornou-se crescente após os anos 1990. Nesta
modalidade, a construtora ou junta construtiva assumem toda a responsabilidade
pelo empreendimento e são responsáveis por todas as fases da construção: projeto,
construção, montagem, operacionalização e entrega do empreendimento. Na
modalidade Contratos de Aliança há uma relação de gerenciamento mais
cooperativa entre o empreendedor e a construtora25.
Para esta fase 1-B, a concessionária contratou uma junta construtiva na
modalidade EPC, o que pode ser considerado como uma terceirização das
responsabilidades de gestão de projeto e de construção pelo contratante. Desta
forma, a junta construtiva ficou responsável pelo projeto executivo, fornecimento de
materiais e construção do aeroporto da fase 1-B, entregando-o em plenas condições
de funcionamento. Os entrevistados relataram que esta modalidade é uma forma de
baratear os custos para a concessionária:
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"P 07: Isso é uma forma de se adaptar aos novos tempos.
Quem bolou isso foi a [empresa Y]. Antes ela contratava
empresas que construíam, depois elas chegavam, terminavam
e falavam: ‘Precisamos de um aditivo porque teu projeto é
muito mais extenso do que aquilo que foi licitado’. Nisso a
[empresa Y] sacou que é uma fábrica de dinheiro né? [...]
Então basicamente é: ‘Você quer um aditivo? Vamos fazer o
seguinte, o projeto e a obra são teus. Você só me entrega a
chave. Eu te dou um xis de dinheiro e você se vira com esse
valor’."

Um dos participantes comentou que existem metodologias que calculam e
estimam este valor. Porém, neste caso empírico, não foi possível realizar um estudo
mais aprofundado destas estimativas:
"I 02: E como é que eles chegam a esse valor?
P 07: Por vários estudos. Aqui nessa obra você não teve esses
estudos, porque foi tudo muito atropelado. Tem metodologia
para isso. Primeiro o projeto funcional, uma estimativa inicial de
custo, até que você vai afunilando e chega numa margem
mínima de erro de variação de valor, onde já se sabe que vai
ter uma alteração de valor mas é mínima."

O surgimento da modalidade EPC expandiu o objeto da atividade de
construção civil, fundindo atividades de elaboração de projeto com as atividades de
construção e de montagem. Como explica um dos entrevistados, esta modalidade
criou a possibilidade de um novo objeto e as grandes empresas brasileiras de
construção não tinham expertise para isso (contradição secundária- Figura 03). Há
uma carência de competências internas às construtoras para gerenciamento do
projeto, que revelou-se como um elemento crescente de insatisfação25.
"A empresa de [engenharia de] projeto não nasce de um dia
para o outro.[...] Engenharia é um trabalho que precisa dessa
interação entre equipe senão não funciona. Dá pau, dá
retrabalho, perde-se dinheiro e aquele negócio todo.[...] Com a
mudança há uma quebra de paradigma violenta. E as grandes
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empreiteiras [...] que eram só construção e montagem, de um
dia para o outro, ou de um tempo para outro, passaram a ser
"epecistas".[...] Hoje se você pegar empresa grande pura de
projeto no Brasil que possa ser de porte de EPC, não tem [...]"
[departamento de engenharia]

Um outro evento histórico crítico foi a formação da concessionária gestora do
aeroporto e da junta construtiva (E3- Figura 02). Este evento resultou em um novo
sujeito da atividade de construção: uma composição de empresas, em que a
concessionária e junta construtiva são formadas por uma junção de diferentes
empresas, com diferentes histórias, culturas, regras, rotinas, etc. Neste caso
empírico, a concessionária vencedora era composta por três diferentes empresas e
a junta construtiva por duas diferentes empresas, em que cada uma dessas
empresas é uma subsidiária de duas das maiores empresas acionistas da
concessionária (Figura 04).

Figura 04: Identificação das empresas que compõem a junta construtiva

Cultura definida como um conjunto de artefatos que medeia o comportamento
humano em relação a um contexto, situação ou atividade. Ela fornece uma unidade
básica de análise que tem ligações naturais para o polo macro da sociedade e suas
instituições e o nível micro dos pensamentos e ações humanas individuais 26.
Em maio de 2012, as empresas que compõem a junta construtiva iniciaram as
tratativas sobre as Normas de Procedimentos Operacionais (NPO) na tentativa de
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harmonizar e reduzir as interferências das culturas diferentes das empresas. A NPO
é um termo de constituição de junta construtiva e assim um contrato entre as
empresas matriz que determina as atribuições, benefícios e definição de papeis de
cada empresa na junta construtiva.
Quando os departamentos da junta construtiva foram criados, alguns gerentes
vieram de empresas diferentes das empresas constituintes da junta construtiva, e
trouxeram sua própria cultura de segurança, que foi repassada à cada departamento
de acordo com a gestão vigente. A cultura de segurança organizacional é definida
como um conjunto de fatores e práticas desenvolvidas e repetidas que operam para
a aquisição dos objetivos da produção em prol do funcionamento seguro da
operação ou do processo, diminuindo os riscos do trabalho 9,10. A harmonização e
consolidação destas diferentes culturas é um processo que demanda tempo:
"[...] porque ninguém tinha cultura de nada aqui [referindo-se à
junta construtiva] [...] Uma cultura você não faz de um dia para
o outro, mas você pode acabar com ela de um dia para o outro.
[...] Uma cultura de segurança hoje nas grandes empresas vai
mais de 5 anos [referindo-se ao tempo de consolidação de uma
cultura]" [departamento de segurança]

O tempo disponível para construção do aeroporto não foi suficiente para que
a NPO fosse verdadeiramente apropriada pelos sujeitos. As regras operacionais
internas da junta construtiva apresentaram contradições com o objeto, divisão do
trabalho e ferramentas disponíveis (contradições secundárias- Figura 03). A junta
construtiva foi formada por diferentes empresas, com diferentes culturas,
ferramentas e regras colocadas juntas em interação na construção do aeroporto, e
que pela primeira vez, atuavam juntas, em contexto de pressões de tempo e sem
instrumentos de gestão capazes de facilitar a comunicação e a coordenação para
criar a colaboração requerida à complexidade do objeto.
Para agravar esta dificuldade de criação de cultura, a junta construtiva teve
quatro diretores em dois anos. Uma hipótese levantada entre os participantes, foi
que as mudanças de diretoria ocorreram por uma pressão da concessionária.
"P 07: É o contratado mudando para contratante."
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"P 05: Mas eu acho que também tem um cliente fazendo um
papel de: 'Olha, esse pessoal não está fazendo o que a gente
quer'. Eu acho que tem muita influência do cliente."

Cada mudança de diretoria foi acompanhada por mudanças da estrutura
organizacional, e como um efeito cascata, ocorreram mudanças de departamentos e
alterações do corpo gerencial. Esta nova divisão de trabalho, alterava também o
trâmite de comunicações e decisões dentro dos departamentos e na obra,
demandando uma fase de adaptação e assim um maior tempo para os
trabalhadores assimilarem a nova estrutura, gerando uma contradição dentro da
divisão do trabalho (contradição primária- Figura 03).
"P 03: Até o cara se habituar e se ajustar a toda a atmosfera, a
forma que o cara está acostumado a trabalhar, demanda uma
mudança muito grande, uma mudança que não é tão imediata."
"P 12: Se mudar de diretoria, a gerência vai ser sempre
trocada. Chefe novo, gestão nova, às vezes o cara que estava
ali já fica meio perdido."
Todo esse cenário evidencia a dificuldade do processo de criação de uma
cultura própria desta junta construtiva e foi relatado pelos participantes como uma
das causas de maior impacto de atraso da obra, pois durante este período de
reformulação da estrutura organizacional, algumas atividades ficavam paradas
esperando a definição do novo trâmite a ser seguido, sendo considerado um evento
histórico crítico (E4- Figura 02).
"P 13: Quando [...] teve mudança de diretoria, deu uma
parada."
As mudanças nos projetos executivos podem ser consideradas outro evento
histórico crítico (E5- Figura 02). O projeto básico que deveria nortear o projeto
executivo não apresentava o detalhamento mínimo exigido no momento da
concessão, e também apresentava incoerências com a realidade do Brasil,
precisando ser "tropicalizado" e demandando uma maior carga de trabalho para a
equipe de projeto da junta construtiva. Isto também contribuiu para a dificuldade de
uma definição do projeto executivo. As entregas do projeto executivo ocorreram ao

90

longo da obra, terminando em dezembro de 2014. Tendo em vista o prazo
estabelecido, a construção do aeroporto iniciou com projeto executivo definitivo
inconcluso, o qual é uma ferramenta necessária e importante para a construção,
evidenciando uma contradição entre instrumento e regras (contradição secundáriaFigura 03).
"P 07: O TPS [terminal de passageiros] inteiro foi construído
sem projeto de estrutura..."
Tendo em vista a falta de expertise e a pressão temporal envolvida no
cronograma, conforme já comentado, a junta construtiva contratou um consórcio
projetista, e gerenciou múltiplos projetos como a fabricação externa de componentes
de forma que o desenvolvimento dessas atividades passou a ocorrer de modo
dessincronizado e em ritmos acelerados, implicando em múltiplos atrasos,
retrabalhos, improvisações, mudanças de projetos e ajustes, colocando em risco a
própria segurança estrutural. Inexistiam, portanto, meios adequados para a
construção de obra dessa complexidade no tempo preconizado.
Os projetos são considerados ferramentas para a construção da obra, e
passaram por redefinições devido à mudança de perfil da obra, influências do perfil
do novo diretor em novembro de 2013, corte orçamentário em outubro de 2013 e
atuação de uma nova empresa contratada pela concessionária responsável pela
fiscalização e qualidade do projeto de acabamento. A inserção desta nova empresa
alterou a divisão de trabalho no departamento de projetos.
A situação foi agravada por estratégia de gestão centrada na terceirização de
atividades de construção propriamente ditas, em que há uma mudança da divisão do
trabalho. A obra teve dois picos de efetivo médio de trabalhadores: em novembro de
2013 com 7.375 trabalhadores, e em março de 2014, com aproximadamente 8.500
trabalhadores, dos quais 5.200 eram próprios da junta construtiva e 3.500 das
empresas terceirizadas.
Empresas terceiras foram contratadas às pressas sem preparo para executar
tarefas centrais de edificação e sem expertise. O Brasil nesta época, estava vivendo
um momento de boom de construção de múltiplas obras e os trabalhadores e
empresas disponíveis nem sempre eram os mais qualificados, evidenciando uma
contradição entre a comunidade e a divisão de trabalho (contradição secundáriaFigura 03).
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Somado a isso, as empresas terceiras possuíam sua própria cultura de
segurança e trabalhavam de forma isolada na junta construtiva, ou seja, não havia
uma coordenação e comunicação destas empresas com os outros departamentos
da junta construtiva, o que caracteriza uma contradição entre os elementos da
divisão de trabalho (contradição primária- Figura 03).
"P 04: A gente pega o terceiro e larga. Essa é a verdade. [...]
Algumas [empresas] cobram, mas não é só cobrar. É dar
assistência. É dar orientação. É falar: 'Você tem isso e isso
para fazer'. Mas não, a gente joga o terceiro e falta dar
orientação. Falta rede."

Devido à complexidade do objeto, os elementos da divisão de trabalho podem
ser considerados como subsistemas de atividade, os quais produzem resultados que
podem ser ferramentas do SA principal. Em decorrência disso, a contradição entre
os diferentes elementos da divisão do trabalho gerava uma contradição secundária
em algumas ferramentas do sistema com a divisão do trabalho, como por exemplo, o
planejamento das atividades nem sempre era seguido pelo departamento de
produção, e por isso, faltavam materiais em algumas frentes de trabalho.
Outros eventos históricos com uma transformação menos radical ocorreram
durante a construção do aeroporto, como por exemplo, as greves, paralisações,
interdições, acidentes e retrabalho, resultantes muitas vezes de outros eventos
históricos críticos.
Logo no começo da obra, em dezembro de 2012, foi deflagrada a 1ª greve
deste empreendimento, em que os trabalhadores reivindicavam o direito do período
de baixada (período em que os trabalhadores que não são da região retornam às
suas cidades de origem custeados pela empresa). O sindicato de trabalhadores
responsável por esta obra é o da construção civil pesada, cuja convenção coletiva
não prevê o "período de baixada". Aconteciam muitas obras de grande porte
próximas e havia uma dificuldade de absorver trabalhadores da região, sendo
contratados um grande número de pessoas de outras regiões do Brasil.
Órgãos de fiscalização como o MPT e MTE atuaram desde o início das obras
em diferentes momentos, como por exemplo com a interdição da obra pelo MPT em
outubro de 2012.
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Mesmo com essas atuações, em março de 2013, aconteceu o primeiro
grande acidente, em que um trabalhador faleceu soterrado por um desabamento de
terra. As obras foram interditadas pelo MPT e em maio de 2013, foi assinado um
TAC decorrente do primeiro acidente, em que a junta construtiva passou a ter
responsabilidade solidária no lugar de responsabilidade subsidiária com as
empresas terceiras pelos direitos trabalhistas, previdenciários e Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço dos trabalhadores, e das medidas de saúde e segurança do
trabalho, alterando as regras deste SA.
Em abril de 2013, ocorreu o segundo grande acidente com 16 trabalhadores
feridos, dos quais 15 eram de uma empresa terceirizada, durante a concretagem de
uma viga com o colapso de sua estrutura. Ele pode ser explicado por uma rede de
múltiplas falhas em interação: falha na gestão de projetos, gerenciamento das
terceiras, e gestão de materiais e de segurança em contexto de aumento de
pressões de produtividade. Após este acidente, os trabalhadores fizeram uma
paralisação reivindicando melhores condições de trabalho, e o MPT realizou sua 3ª
interdição na obra e aplicou o 2º TAC.
O segundo acidente fatal ocorreu em outubro de 2013. Dois trabalhadores de
uma empresa terceira estavam trabalhando em um cesto aéreo que caiu e um dos
trabalhadores faleceu. Após este acidente, ocorreu a 2ª greve dos trabalhadores na
obra, por condições de trabalho mais seguras.
Em fevereiro de 2014, ocorreu a fiscalização da ANAC, a qual em junho de
2014, aprovou a abertura provisória do Pier de embarque e desembarque
internacional para a Copa do Mundo. Este mesmo pier passou por novas alterações
após o final do evento evidenciando o retrabalho. O retrabalho foi algo recorrente no
decorrer da construção deste empreendimento, que aparece como um resultado
indesejado das contradições neste sistema de atividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise da linha do tempo da obra deste aeroporto permitiu visualizar e
compreender eventos históricos críticos e manifestações de algumas contradições
deste sistema de atividade.
A atividade de edificação do aeroporto iniciou muito antes de sua construção
física, com a alteração das modalidades de contrato no ramo da construção civil no
Brasil e o processo de concessão do aeroporto, o que levou a uma das contradições
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centrais deste empreendimento: a regra de concessão que não considerou o tempo
necessário para a construção de um aeroporto complexo como este. Como
evidenciado, a adoção do EPC foi importada de outros contextos onde a empresa
contratada ("epecista") era portadora de grande expertise no campo de projeto
diferentemente do que aconteceu no aeroporto, onde a concessionária entrega um
“cheque em branco” a uma junta construtiva, que não possuía domínio neste campo,
e mostrou-se um empecilho à fluidez e ao andamento do empreendimento.
A pressão temporal foi permeando e definindo outras contradições, como por
exemplo, o tempo insuficiente para a consolidação de uma cultura própria da junta
construtiva, como também a coordenação e comunicação entre os diferentes
departamentos e empresas terceirizadas.
O conjunto destas contradições sistêmicas levaram a anomalias e resultados
não desejados na obra – greves, interdições pelos órgãos de fiscalização, mudanças
frequentes

de

diretoria,

retrabalho,

multas,

elevado

custo

financeiro

do

empreendimento e acidentes de trabalho. Muitos destes resultados indesejados e
inesperados foram minimizados pelo empenho dos profissionais no controle e ajuste
dos impactos destas contradições, exemplo “a gente pega” e o “terceiro larga”,
porém o sistema estava em crise, o que dificultou uma atuação mais coordenada e
efetiva.
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Resumo
As análises de acidentes e anomalias organizacionais são tradicionalmente
baseadas em consultorias, análises internas ou externas às organizações que
geralmente não conseguem engajamento e participação dos atores internos tanto no
diagnóstico como na construção de soluções. Este artigo tem como objetivo analisar
a aplicação do método Laboratório de Mudanças (LM) como ferramenta de análise
de acidentes de trabalho ocorridos durante a construção de um aeroporto. Descrevese como foi a aplicação dos conceitos e modelos baseados na dupla estimulação
para promover agência (protagonismo) e aprendizado expansivo dos atores
envolvidos. Foram analisadas seis sessões do LM visando identificar as séries de
dupla estimulação, e as estratégias de aprendizado usadas. As sessões resultaram
no engajamento dos atores que criaram seus próprios artefatos ou se apropriaram
de conceitos ou modelos ofertados pelos pesquisadores, tais como, linha do tempo
da obra, círculo vicioso; sistema de atividade, identificação de contradições na
origem das anomalias e indicação de soluções para obras futuras. O estudo mostrou
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que o LM revelou-se propício à análise de causas sistêmicas de acidentes e
anomalias, revelando que a metodologia é potente para o aprendizado
organizacional coletivo uma vez que o grupo se engaja na compreensão, na análise
e na busca de soluções.
Palavras-chave: Agência; Dupla estimulação; Aprendizagem expansiva; Laboratório
de Mudanças; Prevenção de acidentes de trabalho.

Abstract
Analyses of work accidents and organizational anomalies are traditionally based on
external consultancy, or internal or external analysis, which generally fails in terms of
the engagement and involvement of internal actors during the diagnosis or in the
creation of solutions. This paper seeks to analyze the application of the Change
Laboratory (CL) Method as a tool for the analysis of a work accident which occurred
during the construction of an airport. It describes the application of the concepts and
models based on the double stimulation to promote the agency and expansive
learning of the actors involved. Six sessions of CL were analyzed to identify the
process, the strategies used and the resulting learning. The sessions led to the
engagement of the actors who created their own artefacts or appropriated the
concepts or models offered by the researchers, such as the timeline of the airport
building, vicious circle, activity system, contradictions identified in the origin of the
anomalies and the indication of solutions for future building projects. The study
showed that the CL can be used in systemic analysis of work accidents and
anomalies. It is a powerful instrument for organizational collective learning when the
group of actors becomes involved in the comprehension, analysis and quest for
solutions.
Keywords: Agency; Double stimulation; Expansive learning; Change Laboratory;
Prevention of Work Accident.

Resumen
Los análisis de accidentes y de anomalías organizacionales se han basado
tradicionalmente en consultorías, en revisiones internas y externas de las
organizaciones que generalmente no alcanzan el compromiso y la participación de
los actores internos con el diagnóstico y con la construcción de soluciones. Este
artículo tiene como objetivo analizar la aplicación del método de Laboratorio de
Mudanzas (LM) como herramienta de análisis de accidentes de trabajo durante la
construcción de un aeropuerto. Describe como fue la aplicación de los conceptos y
modelos basados en la doble estimulación para promover agencia (protagonismo) y
aprendizaje expansivo de los atores involucrados. Fueron analizadas seis sesiones
del LM visando identificar las series de doble estimulación, y las estrategias de
aprendizaje usadas. Las sesiones trajeron como resultado el compromiso de los
atores que criaron sus propios artefactos o se apropiaron de conceptos o modelos
ofertados por los investigadores, tales como, línea de tiempo de la obra, círculo
vicioso, sistema de actividad, identificación de contradicciones en el origen de las
anomalías e indicación de soluciones para obras futuras. El estudio mostró que el
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LM se reveló propicio al análisis de causas sistémicas de accidentes y anomalías,
revelando que la metodología es potente para el aprendizaje organizacional
colectivo una vez que el grupo se compromete con la comprensión, con el análisis y
con la búsqueda de soluciones.
Palabras-clave: Agencia; Estimulación dupla; Aprendizaje expansivo; Laboratorio
de Mudanzas; Prevención de accidentes de trabajo.

Introdução
No Brasil, os estudos para prevenção de eventos indesejados, como
acidentes de trabalho, geralmente enfocam ou os erros humanos dos operadores
(Almeida, 2006) ou aspectos técnicos visíveis ou aqueles estabelecidos pela
legislação, carecendo de atenção aos determinantes organizacionais dos eventos
(Llory e Montmayeul, 2014) que desencadeiam constrangimentos e anomalias no
sistema de atividade. Com isso, a oportunidade de aprendizado organizacional,
prevenção de novas ocorrências e possibilidade de aumento da confiabilidade dos
sistemas fica perdida (Vilela et al., 2014).
Entre esses constrangimentos e anomalias estão os acidentes de trabalho,
atrasos da atividade, doenças ocupacionais, retrabalho, rotatividade, desperdício de
recursos, entre outros.
Os determinantes organizacionais patogênicos incubados na organização
precisam ser compreendidos na análise organizacional do evento. Para isso, esta
análise baseia-se em três dimensões da organização: histórica, transversal e vertical
(Dien, Llory e Montmayeul, 2004; Llory e Montmayeul, 2014). Neste processo, a
natureza das relações entre os atores deste sistema e as estratégias utilizadas para
o alcance de propósitos comuns e de poder e autonomia de cada pessoa ou grupo
social também devem ser identificadas (Daniellou, Simard e Boissières, 2010).
Durante a análise dos acidentes de trabalho, os aspectos subjetivos que
permeiam a atividade devem ser considerados (Osório, Machado e Minayo-Gomez,
2005) tanto dos trabalhadores como dos analistas.
De forma geral, as metodologias de investigação de acidentes são baseadas
nos conhecimentos do analista, ou de uma equipe reduzida, em processo que no
máximo ouve os atores ficando restritos a uma condição de informantes com baixo
nível de protagonismo na fase de análise e na construção de soluções. De acordo
com Alves e Osório (2005), estas metodologias partem de uma preferência do saber
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científico sobre o saber prático, considerando o analista como um expert e detentor
do saber.
Porém é importante que neste processo seja considerado tanto o
conhecimento científico quanto o conhecimento advindo da experiência (Alves e
Osório, 2005), e que seja reconhecida a heterogeneidade dos saberes e
experiências dos diversos profissionais envolvidos com o evento (Osório, Machado e
Minayo-Gomez, 2005).
O envolvimento pode propiciar a criação de um ambiente favorável a
mudanças, que ocorre na troca de experiências e conceitos, e com o protagonismo
dos trabalhadores de diferentes níveis na hierarquia, propiciando uma renovação ou
ampliação de recursos para o desenvolvimento de suas tarefas (Osório, Machado e
Minayo-Gomez, 2005).
Este artigo trouxe um caso empírico de acidente ocorrido durante a
construção de um aeroporto para discutir com maior profundidade as questões
colocadas acima.
Durante a construção deste empreendimento, ocorreram dois grandes
acidentes com um intervalo curto entre eles. Após o segundo acidente, o Ministério
Público do Trabalho (MPT) da 15a Região entrou em contato com a Faculdade de
Saúde Pública (FSP/USP) para ajudar na análise da situação e prevenção de
eventos semelhantes, para tanto foi utilizado o convênio de cooperação técnica e
científica firmado entre as duas instituições (São Paulo, 2013) que propiciou o
campo para a pesquisa de doutorado.
A análise inicial do acidente foi realizada com a aplicação do Modelo de
Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho – MAPA (Almeida e Vilela, 2010) e
da Análise Organizacional de Evento - AOE (Llory, Montmayeul, 2014; Dien, Dechy
e Guillaume, 2012). Nestes métodos, são realizadas análise de documentos,
entrevistas e observações das atividades para compreender os processos de
trabalho de diferentes atores da organização em questão. Nestas análises, o
analista e/ou equipe de investigação assumem um papel de especialistas na fase de
diagnóstico e de recomendações e não propiciam condições de engajamento,
protagonismo e aprendizagem dos atores envolvidos, reduzindo as possibilidades de
mudanças.
Para ultrapassar o diagnóstico e construir com os atores uma compreensão
mais expandida sobre as origens sistêmicas dos eventos e possíveis soluções, a
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equipe de pesquisa viabilizou cooperação com a Universidade de Helsinque para
ajustar e aplicar, nas condições brasileiras, o método de intervenção formativa
denominado Laboratório de Mudanças - LM (Engeström, 2007). Este método foi
inspirado no princípio elaborado por Vygotsky denominado Dupla Estimulação,
sendo utilizado para guiar ações em intervenções que visam aprendizagem
expansiva e formação de agência (protagonismo) dos atores (Virkkunen e
Newnham, 2015).
A hipótese do estudo é que o LM pode ajudar a compreender as origens dos
constrangimentos organizacionais que levaram a acidentes e outras anomalias e
visualizar/construir possíveis alterações na concepção e desenvolvimento da
atividade de construção de grandes obras.
Este artigo tem como objetivo apresentar o método intervencionista
Laboratório de Mudanças na análise de acidentes de trabalho ocorridos durante a
construção de um aeroporto, destacando como foi a aplicação da dupla estimulação
para promover a agência (protagonismo) e aprendizado expansivo dos atores
envolvidos nas sessões do LM. Assim sendo, este artigo visa também responder às
seguintes questões: Como o processo de dupla estimulação pode ser aplicado em
intervenções formativas? O LM pode contribuir para a construção do protagonismo e
aprendizado expansivo dos trabalhadores de modo a introduzir mudanças
organizacionais em nível sistêmico, que auxiliem na prevenção de novos acidentes?

Contextualização da Teoria da Atividade Histórico-Cultural
Recentemente, o método do LM vem sendo apontado como um conjunto de
ferramentas teórico-metodológicas com potencial para ajudar a transformar
atividades. Esta metodologia é baseada na Teoria da Atividade Histórico-Cultural
desenvolvida na Finlândia por pesquisadores da Universidade de Helsinque (Querol,
Jackson Filho e Cassandre, 2011; Engeström, 2007).
Na Teoria da Atividade, a unidade teórica de análise é um sistema de
atividade (SA) mediado por artefatos culturais e orientado a um objeto (Engeström,
2001a). No SA, o objeto é compreendido como significado, motivo e finalidade. O
sujeito apresenta posições e pontos de vista escolhidos como perspectiva de análise
que utiliza-se de ferramentas para mediar as suas ações e a relação entre sujeito e
objeto. Este sujeito apresenta uma divisão de trabalho (divisão de tarefas entre os
sujeitos e as relações hierárquicas existentes) que faz parte de uma comunidade
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(indivíduos ou grupos que transformam diretamente o objeto) e seguem regras como
regulamentos, normas e convenções relacionadas ao contexto da atividade
(Engeström e Sannino, 2010).
A Teoria da Atividade pode ser resumida com a ajuda de cinco princípios:
Teoria de Mediação Cultural de ações humanas; multi-vocalidade; historicidade;
papel das contradições como fontes de mudança e de desenvolvimento; e
possibilidade de transformações expansivas em sistemas de atividade (Engeström,
2001a).
O quinto princípio proclama a possibilidade de transformações expansivas em
SA através do ciclo de aprendizagem expansiva (Engeström, 2001a). Durante o
processo de aprendizagem expansiva, os participantes "aprendem algo que não está
lá ainda. Em outras palavras, os aprendizes constroem um novo objeto e conceito
para sua atividade coletiva, e implementam este novo objeto e conceito na prática"
(Engeström e Sannino, 2010, p. 2).
A atividade de aprendizagem expansiva ocorre por uma sequência de sete
ações de aprendizagem: questionamento, análise da situação, modelagem,
examinando o modelo, implementando o modelo, refletindo e avaliando, e
consolidando e generalizando os resultados (Engeström, Rantavuori e Kerosuo,
2013).
Durante o processo de aprendizagem expansiva, é importante que seja
estimulada a agência dos atores envolvidos. De acordo com Virkkunen (2006 apud
Emisbayer e Mishe’s, 1998), agência "é um processo temporalmente incorporado de
engajamento social, informado pelo passado, orientado através da avaliação do
presente em direção a possibilidades futuras".
O processo de formação de agência é mediado pelo uso de artefatos culturais
ou estímulos, os quais podem ser utilizados pelos indivíduos para controlar seu
comportamento (Vygotsky, 1997, p.212).
A agência permite um empoderamento dos participantes durante as sessões
de intervenção formativa e pode ser obtida através do Método da Dupla
Estimulação. Este método foi proposto por Vygotsky (Engeström, 2007), e nele são
apresentados dois conjuntos de estímulos ao sujeito: o primeiro estímulo refere-se a
objetos da sua atividade e o segundo estímulo podem ser signos, artefatos ou
conceitos. Este duplo estímulo auxilia os sujeitos a organizar a atividade e assim
desenvolvimento de empoderamento (Engeström, 2007; Vygotsky, 1998).
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No LM como um primeiro estímulo, o intervencionista apresenta dados
espelhos das situações e de aspectos problemáticos da situação da prática atual
para promover uma percepção que algo precisa ser mudado (Virkkunen; Newnham,
2015), e assim estabelece-se um esforço de delineamento colaborativo entre os
participantes (Engeström, 2011).
Já no segundo estímulo, são usadas ferramentas e modelos conceituais para
análise dos dados espelhos (Virkkunen e Newnham, 2015). Geralmente, os
participantes substituem ou combinam os modelos conceituais oferecidos pelos
intervencionistas por modelos formulados ou conceituações mediadas (Engeström,
2011).
Ao resolver o problema sugerido pelo intervencionista, os sujeitos passam a
dominar a situação por meio da apropriação e impregnação de sentido aos
mediadores ofertados pelo intervencionista ou outros disponíveis, que são usados a
fim de alcançar o objeto. O LM prepara de modo sistemático o terreno e propicia um
ambiente favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento da agência e
empoderamento de um coletivo de trabalho que participam de um sistema ou rede
de atividades.

Percurso Metodológico
O método do LM pretende criar e desenvolver teorias, modelos e conceitos
sobre processos de aprendizagem e desenvolvimento na gestão organizacional,
utilizando-se de artefatos culturais com o intuito de propiciar uma expansão de
conceitos e ideias que ajudam na compreensão do sistema (Querol, Cassandre e
Bulgacov, 2014; Querol, Jackson Filho e Cassandre, 2011).
Durante as sessões do LM, o intervencionista procura sistematizar, acelerar e
intensificar o processo de aprendizagem expansiva pela introdução de sucessivas
tarefas que proporcionam ações de aprendizagens expansivas específicas
(Engeström e Sannino, 2010).
Antes de iniciar as sessões, foi realizada uma primeira etapa de coleta de
dados etnográficos obtidos por meio de entrevistas, observações das situações de
trabalho e análise de documentos e que durou aproximadamente nove meses de
campo. Eles tiveram como objetivo ajudar os pesquisadores a formar uma hipótese
inicial sobre as contradições que afetam o SA sob estudo, e também preparar os
dados espelhos, que são dados que refletem a realidade cotidiana de uma atividade.
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Foram entrevistados trabalhadores da junta construtiva de diferentes funções
(gerentes, engenheiros, trabalhadores de campo, encarregados, supervisores) e de
diferentes departamentos (saúde, segurança e meio ambiente, engenharia,
produção, planejamento, qualidade, recursos humanos e procurement1), e
trabalhadores de empresas terceirizadas.
Foram realizadas seis sessões de LM, com duração variando entre duas a
três horas totalizando aproximadamente 15 horas, dentro de auditório da empresa
com dezesseis atores de departamentos-chave para o andamento da obra
(departamentos de engenharia, planejamento, qualidade, produção e saúde,
segurança e meio ambiente). Todas as sessões foram filmadas, gravadas e
transcritas posteriormente. Tendo em vista o encerramento da obra, o LM não
conseguiu concluir as fases finais de reprojeto e implantação das soluções.
A primeira sessão do LM iniciou com uma apresentação de todo o grupo, do
projeto e de aspectos éticos. A partir da segunda sessão, todas as sessões iniciaram
com um resgate pelos participantes do que havia sido feito na sessão anterior. Ao
final de todas as sessões, também foi pedido ao grupo um feedback e sugestões
para aprimorar o engajamento dos participantes nas sessões seguintes. Além das
tarefas propostas nas sessões, os participantes foram incentivados com tarefas
extra-sessões, para dar continuidade às tarefas não terminadas ou então
amadurecer ideias para as sessões seguintes.
Os intervencionistas tiveram como papel provocar os participantes por meio
de tarefas negociadas com o grupo, que facilitam o debate sobre a ocorrência e as
causas dos problemas vivenciados no cotidiano. Da fase de reconhecimento, o
grupo percorre uma trajetória em busca das origens sistêmicas e históricas das
anomalias (Virkkunen e Newnham, 2015). Para isso, antes de iniciar as sessões de
LM foi realizado um planejamento prévio de possíveis tarefas para as sessões entre
os pesquisadores e depois com um dos participantes para discutir sobre a
viabilidade destas tarefas e assim planejarem em conjunto outras possibilidades.
Após essa etapa, todas as outras tarefas foram planejadas semanalmente
pelo grupo de pesquisa, seguindo o ciclo de aprendizagem expansiva e baseadas no
princípio da dupla estimulação para provocar a agência dos participantes
(Engeström; Rantavuori e Kerosuo, 2013).
Os pesquisadores intervencionistas apresentaram dados colhidos em campo
ou tarefas que propiciaram o uso de dados espelhos provenientes da memória dos
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participantes (primeiro estímulo), que foram debatidos com instrumentos analíticos
(segundo estímulo) para possibilitar um ambiente de aprendizagem e engajamento
dos atores na compreensão e enfrentamento dos problemas da atividade estudada.
A análise dos dados iniciou com uma descrição detalhada das tarefas
desenvolvidas durante as sessões. Para isso, foram utilizados planejamentos
realizados previamente a cada sessão, filmagens, gravações e relatórios das
sessões. Durante as descrições, as tarefas foram divididas em séries de dupla
estimulação, evidenciando-se os primeiros e segundos estímulos de cada série,
suas ações, resultados expansivos e sessões em que ocorreram.
As séries de dupla estimulação são entendidas como micro-ciclos de
aprendizagem expansiva os quais são variáveis e podem durar de minutos a horas
implicando em mudanças parciais no objeto ou elementos do SA. Os micro-ciclos
iniciam quando um primeiro estímulo é aplicado e encerram após aplicação de um
segundo estímulo e concretização da tarefa proposta pelos pesquisadores
(Engeström, 1996; Engeström, 2001b), tendo um produto ou modelo como resultado.
Durante a narrativa das séries de dupla estimulação, foram identificadas
evidências de agência transformativa pelas falas e ações dos participantes durante e
entre as sessões.
Além disso, as ações de aprendizagem expansiva foram evidenciadas através
da análise da expansão do objeto, operacionalizado aqui como a forma como os
participantes compreendiam as causas sistêmicas dos acidentes e suas soluções
com as tarefas realizadas e os resultados obtidos nas sessões.
As falas foram editadas corrigindo-se erros de concordância, porém foi
mantida a coerência com o que havia sido dito. Por questões éticas, os nomes das
pessoas foram suprimidos e cada pessoa foi identificada com uma letra "I"
(intervencionistas) ou "P" (demais participantes) e número. Alguns dos produtos
obtidos durante as sessões também passaram por edições: substituição de nomes
de empresas; e rearranjo dos elementos do círculo vicioso facilitando a visualização
de suas ligações, com a perda de ligação entre alguns elementos.
O presente estudo cumpre as exigências éticas de pesquisa em atendimento
ao que determina a resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo sob o protocolo nº CAAE 11886113.5.0000.5421. Trata-
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se de resultados referentes a uma tese de doutorado e não existem conflitos de
interesse associados com esta publicação.

Ciclo de Aprendizagem Expansivo e as Séries de Dupla Estimulação
Durante as sessões, foram evidenciadas nove séries de dupla estimulação
(DE) detalhadas com maiores detalhes em seguida e sintetizadas no Quadro 01. As
séries foram planejadas de acordo com o ciclo de aprendizagem expansiva (Figura
01) para propiciar uma expansão do aprendizado dos participantes.

Quadro 01: Resumo das séries de dupla estimulação durante o LM
Séries
DE Sessões
-1ª
1ª
Série

2ª
Série

-1ª
-2ª
-3ª

-2ª
3ª
Série

4ª
Série

-3ª

5ª
Série

-4ª

6ª
Série

-4ª

7ª
Série

-4ª
-5ª

1º Estimulo
2º Estimulo
-Tarefa aos participantes
-Conceito de
de elencar como os
dificuldades e
participantes enxergam a
facilidades
obra e sua atividade, e
as principais dificuldades
e facilidades
- Identificação de
-Conceito de Linha
problemas e causas
do tempo
- Dados históricos
baseados na memória
dos participantes
- Identificação de
-Conceito de
problemas e causas
origens, aspectos
- Linha do tempo
e impactos do
círculo vicioso

Ações
Resultados
-Análise coletiva
-Identificação de
de problemas e dificuldades, facilidades
e causas (expansão
causas
-Mobilização para temporal do problema)
reconhecimento
de distúrbios
-Análise histórica -Linha do tempo sobre
dos principais
a construção do
aeroporto (expansão
marcos da obra
temporal do problema)

-Análise coletiva
- Identificação de
das causas e
origens, aspectos e
consequências impactos de problemas
dos distúrbios
na construção do
aeroporto (expansão
causal do problema)
-Linha do tempo
-Conceito de fazer -Análise coletiva
-Círculo vicioso
(expansão causal do
-Análise dos eventos
as ligações entre
das causas e
problema)
críticos de maior impacto origens, aspectos consequências
no atraso da obra
e impactos dos
dos distúrbios
-Compreensão da
- Identificação de
problemas na
centralidade da
origens, aspectos e
construção do
questão temporal
impactos de problemas
aeroporto
na construção do
aeroporto
-Círculo vicioso
-Conceito de
-Modelagem do -Sistema de atividade
sistema de
sistema de
em subgrupos
(expansão da
atividade
atividade em
compreensão do objeto
subgrupo
- visão sistêmica da
atividade)
-Círculo vicioso
-Conceito de
-Modelagem do -Sistema de atividade
coletivo (expansão da
-Sistema de atividade em
sistema de
sistema de
subgrupos
atividade
atividade coletivo compreensão do objeto
- visão sistêmica da
atividade)
-Sistema de atividade
-Conceito de
-Análise das
- Identificação de
coletivo
contradições
contradições contradições (expansão
das contradições)
-Laudo do IPT
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8ª
Série

-6ª

9ª
Série

-6ª

-Círculo vicioso

-Conceito de
problemas em
nível político, de
planejamento e
local

-Modelagem das
soluções

- Identificação dos
principais problemas
em nível político, de
planejamento e local

- Identificação dos
-Conceito de
principais problemas em
soluções
nível político, de
-Comparação
planejamento e local
entre dois casos
-Caso do Parque
Olímpico de Londres

-Modelagem de
soluções

-Identificação de
possíveis soluções
(expansão das
soluções)

Figura 01: Ciclo de Aprendizagem expansiva - LM aeroporto.

Na 1ª série DE, os participantes foram divididos em quatro subgrupos, de
acordo com a época de início de trabalho naquele empreendimento, e foi pedido que
discutissem sobre como enxergavam suas atividades e a obra, e sobre as principais
facilidades e dificuldades na obra (primeiro estímulo). Ao final da discussão, as
respostas de cada subgrupo foram discutidas com todo o grupo. Os pesquisadores
através dos conceitos de dificuldades e facilidades (segundo estímulo) questionaram
quais eram as dificuldades mais importantes e suas causas. A discussão grupal foi
baseada na experiência prática dos participantes.
O grupo pontuou logística da região, disponibilidade de recursos, boas
relações interpessoais, bons profissionais, acesso à informação, localização,
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condições e recursos financeiros da obra e estrutura física para o trabalho como as
principais facilidades.
Já com relação às dificuldades, foram elencados: falta de capacitação de
profissionais, falta de critério de seleção de pessoal, "carteiradas" 2, mudança de
escopo, mudança de diretoria, alta rotatividade, pouco diálogo entre lideranças,
diferentes culturas, cronograma apertado, estresse, sobreposição de atividades,
terceirização, estrutura organizacional pouco integrada, cadeia de decisão com
muitos níveis, gestão sem integração, baixa qualidade do produto, jornada de
trabalho extensa, ausência de feedback, ausência de avaliação de desempenho,
comunicação deficitária e dificuldade de cultura de segurança em todos os níveis.
O grupo elencou um grande número de dificuldades relacionadas com o
tempo exemplificando com vivências pessoais. Pela primeira vez, os trabalhadores
discutiram coletivamente sobre problemas da obra, e houve expansão da forma de
entender o objeto-problema.
Desde a 1ª série DE, a questão temporal começou a ser evidenciada como
uma influência de origem histórica para os constrangimentos e anomalias que a
construção do aeroporto estava vivenciando relacionada com escopo e prazos mal
administrados e dimensionados:
"P 02: Eu acho que o problema da construção civil, em geral, é um escopo mal
dimensionado e mal administrado. Muitas vezes a obra demora para começar, e
quando começa, não tem projeto direito. Não tem projeto consolidado. Ai os prazos
são mal administrados. Chega no final, tem a data final para cumprir e a gente tem
que correr atrás."

Durante a discussão sobre a questão temporal, a proposta da linha do tempo
como possível ferramenta emergiu da fala dos participantes como revela a
verbalização a seguir e propiciou o link para a próxima série DE.
"P 04: Eu acho que se a gente fosse fazer uma linha do tempo, começa lá na
definição do escopo, que é o projeto que define [...] É uma sequência lógica de
execução e o produto final que você entrega para o seu cliente que é o escopo que
você combinou. Então são várias etapas e por você não ter um escopo definido, você
não tem um prazo factível com aquilo que você definiu de escopo, que depende do
seu escopo. Essas mudanças de escopo encadeiam tudo o que a gente vive aqui."
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Assim, a 2ª série DE iniciou baseando-se nos resultados obtidos na discussão
da 1ª série DE (primeiro estímulo) reconhecendo o aspecto temporal como fator
explicativo na ocorrência dos problemas e distúrbios. Visando explorar de forma
mais profunda este aspecto, os pesquisadores pediram aos participantes que
construíssem uma linha do tempo (segundo estímulo- Figura 02) sobre a construção
daquela obra.

Figura 02: Linha do tempo construída pelos participantes no LM

A linha do tempo pode ser entendida como uma representação visual, em
ordem cronológica, de eventos marcantes sobre um determinado objeto,
relacionando-os com a data em que ocorreram. Durante uma análise histórica ela
pode auxiliar na identificação e compreensão das origens de contradições do SA
que estão levando aos distúrbios observados (Querol, Cassandre e Bulgacov, 2014).
Na intervenção, a linha do tempo foi uma ferramenta que auxiliou os participantes a
compreenderem historicamente a expansão temporal da construção do aeroporto e
assim, as manifestações atuais de contradições neste SA. Isto foi percebido e
verbalizado pelos próprios participantes:
"P 04: Acho que essa aqui vai ser importante, hein? Tem que tirar, guardar esse
arquivo e deixar esse histórico que eu acho que será a melhor atividade que a gente
vai fazer aqui, porque isso é bom para a empresa, o histórico da empresa [...] para a
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gente também saber a causa, o que impactou os possíveis acidentes que ai fica
como uma lição aprendida para todo mundo para as próximas obras, né? Já que
todo mundo é de obra."

Esta ferramenta permitiu a visualização de eventos históricos do aeroporto
anos antes de iniciar a sua construção física, como por exemplo a demora no
processo de concessão, e os participantes puderam relacionar eventos que
influenciaram na ocorrência dos constrangimentos atuais, tais como, greves,
acidentes, interdições, mudanças de diretoria, superdimensionamento da obra,
ausência de cronograma, desperdício de recurso, retrabalho e alterações do projeto.
Ao final da construção da linha do tempo, foi pedido aos participantes que a
observassem e analisassem quais seriam os eventos críticos3 de maior impacto na
atividade de construção da obra. Foram pontuados três eventos críticos para o
atraso no cronograma do empreendimento: os três acidentes graves devido às
paralisações de atividades; alterações do projeto e/ou tudo o que altera o foco da
obra, pois implicava em uma reprogramação das atividades podendo ocorrer
retrabalho e também em atrasos na entrega de materiais; e as mudanças de
diretoria, que implicavam em uma nova forma de gestão demandando um maior
tempo para os trabalhadores se adaptarem.
"P 13: Nessa época, acho que mais importante foi quando [...] teve mudança de
diretoria, deu uma parada."

"P 03: [falando sobre a mudança de diretoria] até o cara se habituar e se ajustar a
toda a atmosfera, a forma que o cara está acostumado a trabalhar, demanda uma
mudança muito grande, uma mudança que não é tão imediata."

Nesta análise, o tempo aparece novamente como algo importante para a
ocorrência das anomalias e constrangimentos. Com esta tarefa, os participantes
visualizaram ao longo do tempo como surgiram esses distúrbios e assim, uma
expansão temporal do problema.
Alguns dos eventos colocados na linha do tempo são causas e estão na
origem dos constrangimentos, e outros seriam consequências. Desta maneira, a 3ª e
4ª séries DE foram programadas para auxiliar os participantes na compreensão das
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causas e consequências com a construção de um círculo vicioso, que foi dividida em
etapa 1 (3ª série DE) e etapa 2 (4ª série DE).
Na etapa 1 (3ª série DE), os pesquisadores repassaram ao grupo novamente
a lista de identificação de problemas e causas construída pelos participantes
juntamente com a linha do tempo (primeiro estímulo). Ao visualizar estes primeiros
estímulos e baseando-se no conceito de origens, aspectos e impactos do círculo
vicioso (segundo estímulo), os participantes identificaram origens, aspectos e
impactos de problemas na construção do aeroporto, iniciando a análise das relações
de origens e impactos entre os distúrbios elencados e uma expansão causal do
problema.
No intervalo entre a próxima sessão, um pesquisador/intervencionista enviou
a todos os participantes a representação gráfica da linha do tempo e a lista das
origens, aspectos e impactos, por eles construídas, para que pensassem e
complementassem com outras possíveis relações entre as origens, aspectos e
impactos, apresentando-as na sessão seguinte. Apenas um participante realizou a
tarefa extra-sessão, enviando-a por email para todos os participantes.
Antes de iniciar a terceira sessão do LM, este participante entregou uma nova
versão da tarefa a um dos pesquisadores com novas análises e links no círculo
vicioso. Sua ação foi denotada como ação agentiva do tipo tomando ações, ou seja,
ele foi além das falas e ações concretas do grupo, realizando uma ação que mudou
o rumo das ações em curso (Haapasaari, Engeström e Kerosuo, 2014).
Na etapa 2 (4ª série DE), os pesquisadores/intervencionistas apresentaram
novamente aos participantes: a linha do tempo concluída (Figura 02), a análise dos
eventos críticos de maior impacto no atraso da obra e lista de identificação de
origens, aspectos e impactos elencados pelo grupo na 3ª série DE (primeiro
estímulo). Em seguida, visando explorar as causas dos distúrbios na obra, pediram
que os participantes construíssem um círculo vicioso (segundo estímulo).
Durante a construção do círculo vicioso, os participantes identificaram
problemas e criticaram a forma de trabalhar, evidenciando uma ação agentiva do
tipo criticando (Haapasaari, Engeström e Kerosuo, 2014; Heikkilä e Seppänen,
2014).
A construção do círculo vicioso (Figura 03) permitiu que os participantes
visualizassem e analisassem a relação complexa entre as dificuldades e os eventos
críticos apontados por eles nas sessões anteriores, obtendo assim, uma expansão
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causal do problema. No trecho abaixo, os participantes discutiam sobre a relação
entre um planejamento estratégico inadequado da diretoria para a contratação dos
trabalhadores e a ausência de trabalhadores qualificados na obra, evidenciando
essa relação de causa e efeito entre as dificuldades apontadas por eles na 1ª série
DE.
"P 02: No início faltou mão de obra qualificada para iniciar o projeto e ver como ele ia
ser. Foi o que gerou tudo isso.
P 07: A falta de expertise gera uma falta de estratégia, e essa falta de estratégia
seria, inclusive, qualificar a mão de obra.
P 02: Essa falta de estratégia está relacionada com a diretoria, também, porque todo
o estratégico tem que vir de onde? Da alta administração, de cima.
P 07: Então, temos que tirar daqui estrutura e organização inadequada [referindo-se
à mudança de lugar no círculo vicioso em construção].
P 02: A diretoria que gera o plano estratégico para poder chegar na força de trabalho
lá em baixo."

No círculo vicioso, o prazo aparece novamente como algo de grande
influência na construção da obra, seja como causa ou efeito nestas interações.
Associado ao prazo, os participantes apontaram aspectos organizacionais e
gerenciais como falta de expertise da organização até a falta de um plano
estratégico para o empreendimento, como pode ser visualizado na sequência
destacada na cor azul na Figura 03.
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Figura 03: Círculo vicioso construído pelos participantes

Os elementos apontados no círculo vicioso e as suas interações fazem parte
do SA de construção do aeroporto, relacionados às suas regras, comunidade,
divisão de trabalho e ferramentas.
Desta maneira, após a construção do círculo vicioso, os pesquisadores
introduziram ao grupo conceitos sobre os elementos do SA. O modelo de
representação triangular da atividade, com o objeto definido como sendo a
construção do aeroporto, foi enviado por email aos participantes, como exercício
para que eles pensassem em seus elementos e preenchessem o seu modelo.
Entretanto, a tarefa extra-sessão não foi realizada por nenhum dos participantes.
Na finalização da 4ª série DE, foi questionado ao grupo sobre a inserção de
novos participantes enquanto representantes de instituições da comunidade: MPT,
Ministério do Trabalho e Emprego e Centro de Referência de Saúde do Trabalhador.
O grupo não concordou com esta nova inserção por considerar que a entrada destas
instituições poderia inibir o grupo e também seria uma regressão no sentido de ter
que retomar tudo o que foi feito até ali com os novos possíveis participantes. Esta
ação onde os participantes tomam a dianteira da discussão, é interpretada como
evidência de uma ação agentiva do tipo resistência por parte dos participantes
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durante o processo (Haapasaari, Engeström e Kerosuo, 2014; Heikkilä e Seppänen,
2014).
Nem sempre os planos dos intervencionistas correspondem às ações de
aprendizagem dos participantes, o que pode ser considerado uma fonte de agência
e inovação (Engeström, Rantavuori e Kerosuo, 2013), uma vez que, a aprendizagem
expansiva durante uma intervenção requer que os participantes assumam o papel
de liderança no processo de intervenção, rejeitando e reformulando tarefas e
realizando ações que alteram os planos do intervencionista (Rasmussen e
Ludvigsen, 2009 apud Engeström e Sannino, 2010).
A 5ª série DE iniciou com a visualização do círculo vicioso (primeiro estímulo)
construído pelos participantes. Na sequência, os pesquisadores reintroduziram os
conceitos dos elementos do SA (segundo estímulo). Divididos aleatoriamente em
quatro subgrupos, construíram o SA, onde apenas o objeto (construção do
aeroporto) foi previamente definido.
Nesta tarefa há uma expansão da compreensão do SA pelos participantes
que, baseando-se em um modelo conceitual, analisaram de forma sistematizada
quais seriam os diferentes elementos do SA da construção do aeroporto, e não
apenas em sua atividade isolada.
A 6ª série DE foi uma continuidade da 5ª série DE, em que havia um papel no
chão com um triângulo desenhado e novamente apenas o objeto (construção da
obra) estava definido. O círculo vicioso foi mostrado aos participantes e as respostas
de cada subgrupo foram colocadas nos respectivos elementos do triângulo (primeiro
estímulo). Através dos conceitos de SA e seus elementos (segundo estímulo), o
grupo discutiu e, em consenso, construiu um SA coletivo (Figura 04), com uma
expansão da compreensão do SA para o grupo todo.
Neste SA coletivo, o sujeito foi definido como a junta construtiva e a força de
trabalho indireta, os quais estavam submetidos a regras internas de segurança do
trabalho, regras de concessão, regras internas da junta construtiva, contrato com o
cliente (concessionária), legislação brasileira e regras trabalhistas e ambientais.
Algumas ferramentas medeiam esta atividade como cronogramas, recursos
financeiros, projeto executivo, equipamentos, reuniões, instalações físicas e
instrumentos industriais. A comunidade é composta pelos acionistas, comunidade
local, stakeholders4, concessionária, órgãos públicos e trabalhadores do aeroporto.
A divisão do trabalho foi categorizada em divisão construtiva, divisão dos setores e
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divisão das equipes. Na época das sessões, parte do aeroporto já havia sido
inaugurada e o início dos voos foi considerado como um resultado esperado. Nos
resultados inesperados, alguns elementos do círculo vicioso voltaram a aparecer tais
como, custo acima do previsto, atraso da obra, retrabalho e acidentes graves e
fatais.

Figura 04: Sistema de Atividade construído pelo grupo

Estes

resultados

inesperados

refletem

distúrbios

decorrentes

de

manifestações das contradições do SA. As contradições representam tensões
estruturais, historicamente acumuladas dentro e entre sistemas de atividade,
gerando perturbações e conflitos, como também propiciam inovações, visando
mudar a atividade (Engeström, 2001).
A representação do SA auxiliou os participantes a compreenderem as
relações existentes entre os elementos daquele sistema e as contradições
existentes, de modo a explicar as origens das anomalias e distúrbios no sistema
(Engeström e Sannino, 2011), trazendo à tona os problemas e distúrbios descritos
nos dados espelhos (Engeström, 2007).
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Na 7ª série DE, foi repassado ao grupo o SA coletivo construído na 6ª série
DE (primeiro estímulo) e o conceito de contradições (segundo estímulo). Os
participantes analisaram o SA para identificar, na relação entre os seus elementos,
as suas contradições (Quadro 02).
Durante a discussão em grupo, foi possível verificar que os participantes
tiveram um pouco mais de dificuldade para a realização desta tarefa quando
questionados sobre o que acharam da sessão:
"P 12: Eu estou achando que está ficando mais difícil, viu?
P 09: Estamos querendo chegar nas soluções e está ficando mais difícil agora."

Acredita-se que isso tenha acontecido pela complexidade do objeto, que é
composto por diferentes subsistemas e os atores presentes não possuíam
informação e domínio de todos os elementos deste SA. Cada departamento da obra
poderia ser considerado um subsistema com o objeto compartilhado.
Para facilitar a compreensão, os pesquisadores/intervencionistas introduziram
um novo primeiro estímulo: um caso concreto de acidente ocorrido na obra. Foi
apresentado o caso do segundo acidente, contendo informações coletadas na fase
etnográfica, acrescentadas de informações extraídas do laudo do Instituto de
Pesquisa Tecnológicas (IPT) sobre este acidente. No entanto, a grande maioria dos
participantes não trabalhava na obra na época deste acidente, deixando a discussão
muito abstrata, reduzindo ao nível de hipóteses oriundas da experiência em outras
obras ou outros fatos ocorridos durante edificação deste aeroporto. Isto pode ser
caracterizado como uma ação agentiva do tipo explicando, ou seja, explica-se novas
possibilidades ou potenciais na atividade, relacionando às experiências passadas
positivas ou práticas antigas comprovadas (Haapasaari, Engeström e Kerosuo,
2014), conforme verbalização abaixo:
"P 09: Eu estava trabalhando numa empresa que a gente começou a concretagem
de uma laje às 7 da manhã e [...] quando deu 8 horas da noite,[...] tinha mais ou
menos umas 60 pessoas em cima dessa laje e ela cedeu um pouco.[...] Eu vi o
engenheiro de produção e ele bateu no peito e falou: 'Não pode parar, tem que
continuar. É muito dinheiro. Tem que acabar hoje. Pode continuar'.[...] Foi muito
trabalho e tudo culminou no tempo que esse cara tinha e no prejuízo.[...] Ele colocou
em risco [...] a carreira, a vida dele e a vida de todo mundo que estava lá em cima
por causa disso.[...] Muitas vezes volta [...] na questão do tempo. Porque dificilmente
um funcionário [...] vira para o superior dele e fala: 'Olha eu não vou fazer isso
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porque não tem tempo hábil, o serviço não vai ficar bom e o pessoal vai ficar em
risco'.[...] Isso não é questão de empresa. Isso é em geral"

No caso relatado, aparecem elementos culturais, a inexistência de autonomia
dos operadores e relações hierárquicas rígidas, que ajudam a explicar aspectos
organizacionais e o papel da gerência, que premida por prazos e pressões
financeiras, expõe a vida de pessoas a situações de risco grave e iminente.
Nesta etapa, mesmo com as dificuldades apontadas pelos participantes para
a realização desta série, eles estavam se aproximando de um diagnóstico explicativo
ao relacionar aspectos centrais, havendo uma expansão do entendimento das
manifestações de contradições neste SA.
Os participantes refletiram sobre o SA produzido e trouxeram à tona para
discussão novamente a questão temporal como foi evidenciado nas falas abaixo. O
SA juntamente com o círculo vicioso facilitaram a identificação de que o tempo teve
um peso maior em relação aos demais fatores.
"P 07: Acho que não é escopo global e completo, é escopo inatingível, digamos
assim. Porque eles queriam tudo pronto na Copa do Mundo, sendo que na prática,
ficaria apenas liberado metade do Pier [Y]. O que se queria fazer era muito para a
quantidade de tempo que eles tinham."

"P 04: E aí volta no primeiro dia que nós conversamos.[...] Volta ao prazo. O prazo
daqui veio de onde? Veio de uma licitação que veio do governo, e tanto o governo e
os órgãos federais se planejarem e fazerem as coisas desencadeia ali. Ah! Agora
vamos lá. É PAC 1, PAC 2, PAC não sei o quê. É para ontem. Mas e o projeto? E os
órgãos do governo estavam prontos com os projetos básicos? Aí desencadeia ali.
Então sofre lá na ponta [referindo-se à obra do aeroporto e seus trabalhadores]."

A 7ª série DE ajudou os participantes a identificarem as contradições (Quadro
02), e assim, hierarquizar e diferenciar entre os aspectos ou entre fatores isolados, o
que era determinante. Em outras palavras, identificaram as tensões estruturais no
interior do sistema que explicavam as anomalias, para poderem pensar em
possíveis soluções.
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Quadro 02: Contradições e soluções identificadas pelos participantes
CONTRADIÇÕES
 Prazo curto x Cronograma apertado
 Falta de expertise em aeroporto x
Fiscalização órgãos públicos
 Orçamento baixo x Recurso disponível
 Qualidade do acabamento x Recursos
 Cronograma x Duração das atividades
 Falta de material x Falta de planejamento
 Falta de materiais x Falta de controle
 Falta de fiscalização do projeto x Execução
errada
 Modificação do projeto em campo x Falta
de comunicação engenheiro projetista
 Falta de mão de obra qualificada x Não
execução do projeto
 Controle de processo falho x
Disponibilidade de recursos
 Atraso do fornecedor x Modificação projeto
em campo
 Subdimensionamento da equipe de
engenharia de projeto x Escopo
 Fragmentação da engenharia projetos x
Qualidade dos processos

SOLUÇÕES
 Comprovação de porcentagem de experiência no ramo
do objeto na licitação e financiamento
 Cálculos dos custos mais precisos na licitação
 Licitação baseada em técnicas e preços
 Análise de cronograma por algum órgão público
 Uniformização das ações das gerências
 Ouvidoria ligada à diretoria
 Reuniões semanais com todos os setores e no setor
 Maior fiscalização, cobrança e responsabilização
 Matriz de comunicação mais abrangente
 Melhorias no sistema de controle dos documentos
 Repasse e cobrança de metas
 Repasse de informações e da programação
 Reuniões de interface
 Diminuição da burocracia
 Trabalhos em equipe
 Divulgação da saúde financeira
 Criação de setor de custo
 Treinamentos específicos e contínuos
 Fiscalização mais rígida da qualidade de materiais
 Criação de um setor para guardar materiais
 Melhorias no gerenciamento dos terceiros

A modelagem das soluções foi dividida em etapa 1 (8ª série DE) e etapa 2 (9ª
série DE).
Na 8ª série DE, o círculo vicioso foi novamente mostrado aos participantes
(primeiro estímulo) e discutido com o conceito de principais problemas em nível
político, de planejamento e local (segundo estímulo), e assim foram elencados dois
problemas mais importantes em cada um desses níveis.
Em nível político, foi pontuado o atraso na licença ambiental e panorama
político. Panorama político no sentido de ser uma obra com prazos de conclusão
determinados não pelo tempo real que a obra exigia, e sim por decisões políticas
devido a realização da Copa do Mundo e eleições presidenciais no Brasil no ano de
2014. Já em nível de planejamento foram consideradas a ingerência e a falta de
projeto executivo. Devido à forte pressão temporal na obra, a construção do
aeroporto iniciou sem um projeto executivo definitivo. Por fim, em nível local,
questões como inversão de prioridades e ingerência local foram colocadas como
problemas mais importantes.
Na 9ª série DE, a identificação dos principais problemas elencados na 8ª série
DE (primeiro estímulo) e o conceito de soluções (segundo estímulo), propiciaram ao
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grupo discutir e elencar possíveis soluções (Quadro 02), a longo ou curto prazo,
para cada um daqueles níveis para o SA do aeroporto.
Os pesquisadores também trouxeram o caso de sucesso mundial da
construção do Parque Olímpico de Londres em 2012, como um primeiro estímulo.
Na citada obra, não aconteceu nenhum acidente fatal, foi finalizada quase 12 meses
antes do prazo final e sobrou recursos financeiros (Bolt et al., 2012). O grupo ficou
bastante interessado neste caso e foi enviado material sobre esta experiência.
Utilizando-se do conceito de soluções e comparação de duas realidades
diferentes, os participantes analisaram e elencaram o que era possível ser utilizado
e/ou adaptado para o caso do aeroporto brasileiro.
As soluções propostas em nível político foram relacionadas mais com o
processo de licitação, o qual deveria considerar não apenas os preços, mas também
as técnicas e uma análise de custos mais precisa. Além disso, o cronograma
proposto no momento da licitação deveria ser analisado por algum órgão público
para que não fossem aprovadas concessões com cronogramas de construção
impraticáveis.
Nas soluções em nível de planejamento, foi proposto uma uniformização das
ações das gerências, diminuição da burocracia, trabalhos em equipe, melhorias no
gerenciamento das empresas terceirizadas, treinamentos específicos e contínuos
para todas as áreas e funções e criação de um setor de custo. Durante as sessões,
a junta construtiva passava por um problema financeiro que foi refletido nas
soluções. Já em nível local, o grupo pontuou a existência de reuniões semanais com
todos os setores e dentro dos setores, matriz de comunicação mais abrangente,
melhorias no sistema de controle dos documentos e maior fiscalização, cobrança e
responsabilização.
Ao observar o círculo vicioso construído pelo grupo e as manifestações de
contradições elencadas pelos participantes, constatou-se que a questão temporal
emergiu tanto nas contradições como nas possíveis soluções propostas. Houve uma
expansão da compreensão de possíveis soluções ao longo das sessões.
O LM foi finalizado com os participantes retomando o que havia sido feito e
expressando o que acharam da intervenção. As falas foram muito positivas, com
sugestões de continuidade destas sessões, pois pela primeira vez tiveram
oportunidade de discutir sobre o que faziam na obra e assim entender como era o
funcionamento daquele SA. Muitas vezes, antes não sabiam exatamente o que era
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feito nos outros departamentos e agora tinham uma compreensão ampliada da
construção do aeroporto:
"P 11: Acho que está sendo muito importante para a gente também porque a gente
está tendo acesso a outras informações de outros departamentos. Aqui tem a falta e
dificuldade de comunicação entre os departamentos, e a gente está tendo
oportunidade aqui."

"P 14: A gente está sabendo agora como é que foi toda essa situação da obra."

A sequência das séries DE pode ser comparada, analogamente, como se os
participantes estivessem subindo degraus de uma escada, em que os produtos de
séries anteriores contribuíram para a expansão da compreensão sobre o problema.
O método da dupla estimulação neste caso empírico impulsionou o sujeito
para ir além do problema dado inicialmente, abrindo uma nova perspectiva e
expansão do objeto (Engeström, 2009). Nas 7ª e 9ª séries DE, a aplicação do
primeiro e segundo estímulos, previamente planejados pelos pesquisadores, não
logrou muito sucesso para obtenção de um produto ou modelo, sendo necessária a
aplicação de um novo primeiro estímulo. As séries DE só foram consideradas
finalizadas com a obtenção de um produto ou modelo. Trata-se de um processo de
vai e vem de ciclos de ações de aprendizagem dentro de um ciclo de aprendizagem
expansiva (Engeström, Rantavuori e Kerosuo, 2013).
Os participantes manifestaram um forte protagonismo durante as sessões e
realizaram coletivamente uma análise histórica e organizacional do SA de grandes
obras, que pode ser considerada um aprendizado expansivo de todos os envolvidos
nas sessões (participantes e pesquisadores). Além disso, considerando as
dimensões histórica e organizacional (Llory e Montmayeul, 2014), suas lições podem
ser generalizadas para entender e prevenir acidentes semelhantes. Nesta
perspectiva, os acidentes são entendidos como anomalias do SA, um resultado
inesperado, que tem origem em contradições no interior do sistema.
Mesmo nas abordagens sistêmicas como no MAPA (Almeida e Vilela, 2010) e
na AOE (Llory e Montmayeul, 2014), via de regra, os trabalhadores atuam de forma
passiva, fornecendo apenas os dados por meio de entrevistas, observações de
campo e documentos. Mudança e aprendizado precisam ser incorporados nas
estratégias de análise de acidentes de forma que as análises não parem no
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diagnóstico, como obra de um quebra-cabeça e uma construção do investigador que
pouco impacto terá no interior das organizações. Para uma efetivação do
aprendizado e implementação de mudanças em um SA é preciso que haja
protagonismo dos participantes durante essas análises. O LM mostrou-se neste
caso como uma ferramenta com potencial que pode ser utilizada para promover o
protagonismo dos atores internos das organizações para ajudar na compreensão
dos acidentes de trabalho de uma forma sistêmica e histórica e por propiciar um
ambiente de aprendizado entre os atores envolvidos, facilitando o desenvolvimento,
teste e implantação de soluções.
Neste caso empírico, o ciclo de aprendizagem expansivo foi prejudicado pela
perda de alguns participantes devido a fatores políticos que resultou em uma parada
da obra antes de estar totalmente finalizada. Entre a terceira e quarta sessão, um
esquema de corrupção envolvendo grandes empreiteiras no Brasil foi descoberto. A
construção do aeroporto era feita por uma junta construtiva a qual foi contratada por
uma concessionária. A concessionária era composta por três empresas e uma das
empresas estava envolvida neste esquema, e assim aconteceu um corte financeiro
da concessionária para a junta construtiva. Desta forma, neste período, grande
número de trabalhadores da junta construtiva foram demitidos ou afastados da obra
e entre eles, estavam três participantes das sessões do LM. Como consequência
desta demissão, na quarta sessão faltaram sete participantes, pois alguns
participantes, que continuaram na obra, não puderam participar também desta
sessão, por não ter ninguém para substituí-los em seus setores.

Considerações Finais
A obra teve início ao mesmo tempo que o projeto executivo estava em
andamento, em contexto social de pressão temporal condicionada por agenda
política eleitoral e por calendário de evento esportivo.
A organização do processo produtivo teve elevado custo social e humano,
com três acidentes graves que levaram dois operários a óbito, conflitos como
greves, paralisações, interdições dos órgãos públicos de vigilância em saúde e
segurança dos trabalhadores, além de outras anomalias como horas extras
habituais, dificuldade de comunicação e articulação entre departamentos, falta de
capacitação de profissionais, "carteiradas", rotatividade, mudanças de diretoria,
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mudança de escopo, pressão por produção, desperdício de recursos, ausência de
projeto executivo, etc.
Estas anomalias e acidentes tiveram como condicionantes históricos um
processo de contratação baseado na modalidade EPC em que uma empresa, sem
expertise em projetos de engenharia, é contratada para o desenho do projeto,
aquisição de materiais e construção de todo o empreendimento. Para isso, utilizouse da estratégia de terceirização sob o contexto de pressão temporal e sem a
coordenação necessária.
A modalidade escolhida de junta construtiva, por outro lado implicou no
ajuntamento de empresas com culturas de gestão e de segurança distintas,
resultando num planejamento instável e turbulento, agravado pela rotação do corpo
gestor (4 diretorias da junta construtiva em 2 anos), que acarretaram instabilidade e
mudança constante no escopo. Esta alternância deixou ainda mais difícil a atuação
da segurança do trabalho, habitualmente colocada em segundo plano em relação à
produção, evidenciado na prática habitual de burlas ("carteiradas").
Por meio das tarefas das sessões, os participantes tiveram a oportunidade de
debater coletivamente os problemas e distúrbios presentes na obra, como também
analisar historicamente a origem destes problemas, propiciando uma expansão
temporal do objeto. Além disso, tiveram uma compreensão ampliada sobre o SA da
construção do aeroporto. Anteriormente, eles estavam restritos aos seus
departamentos e não compreendiam muito bem as atividades desenvolvidas nos
departamentos vizinhos, os quais compartilham de um mesmo objeto (construção do
aeroporto).
O LM, como um processo de aprendizagem expansiva e de orientação
sistêmica, ajudou os pesquisadores e participantes a entenderem e visualizarem
importantes mudanças no SA de construção de grandes obras. As sessões
cuidadosamente

planejadas

baseadas

no

princípio

da

dupla

estimulação,

provocaram um pensamento coletivo e aumento da agência dos atores envolvidos,
que tiveram uma elevação na confiança e contribuição crescente durante as
sessões, propiciando assim uma aprendizagem expansiva.
A expansão do aprendizado possibilitada pelo LM pode ser expressa na forma
de uma síntese diagnóstica, que representa uma releitura dos achados do coletivo,
ou seja, o que o LM produziu enquanto diagnóstico organizacional, evidenciando as
principais contradições identificadas no contexto da obra e de seus antecedentes
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históricos. Com base no diagnóstico, o grupo conseguiu indicar algumas diretrizes e
premissas para superação das contradições atuais e evitar resultados indesejados
como o acidente e outras anomalias, abrindo uma perspectiva de futuro para o SA
de obras de grande porte.
É importante ressaltar também, que o aprendizado ocorrido durante a sessão
não foi suficiente para levar a expansão do objeto da atividade. Para tanto faz-se
necessária a continuidade de ações em direção à sustentabilidade do aprendizado
até o final do ciclo. Neste caso, o ciclo foi interrompido prematuramente.

Notas
1- Departamento responsável pela aquisição de materiais dentro de uma
organização.
2- Termo utilizado pelos trabalhadores para se referir quando um trabalhador
de um cargo hierarquicamente superior dá ordens para quebras de procedimentos.
3- Evento crítico definido como sequência de ocorrências que resultam em
transformações duráveis mais radicais de estruturas (Sewell, 1996).
4- Termo comum na administração usado para se referir às partes
interessadas.

Colaboradores
Todos os autores contribuíram nas diferentes etapas de elaboração e revisão
do artigo.

Agradecimentos
À FAPESP (processo nº 2012-04721-1 e 2015/01311-5), CNPq, CAPES e ao
Santander pelo suporte financeiro. À Mara Takahashi, Adilson Novello, Marcos
Hister, William Alves, Ildeberto de Almeida, Nilson Soares e aos Procuradores do
Ministério Público do Trabalho 15ª Região pela parceria e apoio. À Sandra Beltran
pela tradução do resumo em espanhol.

Referências
ALMEIDA, I. M. Trajetória da análise de acidentes: o paradigma tradicional e os
primórdios da ampliação da análise. Interface - Comunic., Saúde, Educ., Botucatu,
v.10, n.19, p.185-202, jan/jun 2006.

123

ALMEIDA, I. M.; VILELA, R. A. G. Modelo de análise e prevenção de acidente de
trabalho– MAPA. Piracicaba: CEREST, 2010.
ALVES, A. A.; OSÓRIO, C. Análise coletiva de acidentes de trabalho: dispositivo de
intervenção e formação no trabalho. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho,
São Paulo, v. 8, p. 87-98, 2005.
BOLT, H. M. et al. Pre-conditioning for success: Characteristics and factors ensuring
a safe build for the Olympic Park. Loughborough University: Research Report – HSE,
2012.
DANIELLOU, F.; SIMARD, M.; BOISSIÈRES, I. Fatores humanos e organizacionais
da segurança industrial: um estado da arte. Toulouse: Foundation pour une culture
de securité industrialle, 2010.
SÃO PAULO. Diário oficial poder executivo - Seção II - São Paulo, 13 de junho de
2013. Em defesa da saúde do trabalhador. Disponível em:
<https://www.imprensaoficial.com.br/Certificacao/Certificador.aspx?caderno=Executi
vo%20II&link=/2013/executivo%20secao%20ii/junho/13/pagnot_0004_D4M5IM5FP4
925eB2Q54RH9MRHN0.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2016.
DIEN, Y.; LLORY, M.; MONTMAYEUL, R. Organisational accidents investigation
methodology and lessons learned. Journal of Hazardous Materials, v. 111, p. 147153, 2004.
ENGESTRÖM, Y. From design experiments to formative interventions. Theory &
Psychology, v. 21, n. 5, p. 598-628, 2011.
ENGESTRÖM, Y. The future of Activity Theory: a rough draft. In: SANINO, A.;
DANIELS, H.; GUTIÉRREZ, K. D. (Eds.). Learning and expanding with Activity
Theory. New York: Cambridge, 2009, p. 303-328.
ENGESTRÖM, Y. Putting Vygotsky to work: The Change Laboratory as an
application of double stimulation. In: DANIELS, H.; COLE, M.; WERTSCH, J. V.
(Eds.). The Cambridge Companion to Vygotsky. New York: Cambridge University
Press, 2007. p. 363-425.
ENGESTRÖM, Y. Expansive Learning at Work: toward an activity theoretical
reconceptualization. Journal of Education and Work, v. 14, n. 1, 2001a.
ENGESTRÖM, Y. Activity theory as a framework for the study of organizational
transformations. Knowing in practice, February, 2001, University of Trento, Italy,
2001b.
ENGESTRÖM, Y. Developmental work research as educational research. Journal of
Nordic Educational Research, v. 16, 5, p. 131-143, 1996.
ENGESTRÖM, Y.; RANTAVUORI, J; KEROSUO, H. Expansive learning in a Library:
actions, cycles and deviations from instructional intentions. Vocations and Learning,
v. 6, 2013, p. 81-106.

124

ENGESTRÖM, Y.; SANNINO, A. Discursive manifestations of contradictions in
organizational change efforts: a methodological framework. Journal of Organizational
Change Management, v. 24, n. 3, 2011, p. 368-387.
ENGESTRÖM, Y.; SANNINO, A. Studies of expansive learning: Foundations,
findings and future challenges. Educational Research Review, v. 5, p. 1-24, 2010.
HAAPASAARI, A.; ENGESTRÖM, Y.; KEROSUO, H. The emergence of learners’
transformative agency in a Change Laboratory intervention. Journal of Education and
Work, v. 29, n. 2, p. 232-262, 2014.
HEIKKILÄ, H.; SEPPÄNEN, L. Examining developmental dialogue: the emergence of
transformative agency. Outlines-Critical Social Studies, v. 2, n. 15, p. 5-30, 2014.
LLORY, M; MONTMAYEUL, R. O acidente e a organização. Belo Horizonte:
Fabrefactum, 2014.
OSÓRIO, C.; MACHADO, J. M. H.; MINAYO-GOMEZ, C. Proposição de um método
de análise coletiva dos acidentes de trabalho no hospital. Cad. Saúde Pública, Rio
de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 517-524, 2005.
QUEROL, M. A. P.; CASSANDRE, M. P.; BULGACOV. Teoria da Atividade:
contribuições conceituais e metodológicas para o estudo da aprendizagem
organizacional. Gest. Prod., São Carlos, v. 21, n. 2, p. 405-416, 2014.
QUEROL, M. A. P.; JACKSON FILHO, J. M.; CASSANDRE, M. P. Change
Laboratory: uma proposta metodológica para pesquisa e desenvolvimento da
aprendizagem organizacional. Administração: ensino e pesquisa, Rio de Janeiro, v.
12, n. 4, p. 609-640, 2011.
SEWELL, W. H. JR. Historical events as transformations of structures: inventing
revolution at the Bastille. Theory and Society, v. 25, p. 841-881, 1996.
VILELA, R. A. G. et al. Work Ergonomic Analysis and Change Laboratory: Similarities
and Complementarities Between Interventionist Methods. In: INTERNATIONAL
CONFERENCE ON APPLIED HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS - AHFE
2014, 5., 2014, Kraków, Poland. Proceedings… Kraków: AHFE, 2014.
VIRKKUNEN, J. Hybrid agency in co-configuration work. Outlines-Critical Social
Studies, v. 8, n. 1, p. 61-75, 2006.
VIRKKUNEN, J.; NEWNHAM, D. S. O Laboratório de Mudança: Uma Ferramenta de
Desenvolvimento Colaborativo para o Trabalho e a Educação. Belo Horizonte:
Fabrefactum, 2015.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2 ed.,
1998.
VYGOTSKY, L. S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: The History of the
Development of Higher Mental Functions. Robert W. Rieber New (editor). York:
Plenum, v. 4, 1997.

125

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção deste aeroporto foi marcada pela presença de constrangimentos
organizacionais e anomalias. Por meio da análise de sua a linha do tempo, foi
possível compreender historicamente as manifestações de algumas contradições
deste

sistema

de

atividade,

com

alguns

fatores

patogênicos

incubados

aproximadamente 12 anos antes do início de sua construção física.
Um fator importante que foi evidenciado na pesquisa diz respeito à mudança
de modalidade de contrato em obras de infraestrutura, em que as empresas
passavam a ser responsáveis por todas as fases da construção do empreendimento,
desde

a

concepção

do

projeto,

aquisição

de

materiais,

construção

e

operacionalização do empreendimento.
Com esta mudança, empresas sem expertise no desenho de projetos de
engenharia tornaram-se responsáveis pela coordenação destes projetos. Para
agravar a situação, o processo de concessão foi longo e a junta construtiva teve um
prazo insuficiente para a conclusão de um empreendimento desta complexidade.
Sendo assim, a obra iniciou sob forte contexto de pressão de tempo sem um projeto
executivo definitivo e utilizando-se da estratégia de terceirização para alcançar o
prazo de conclusão.
A junta construtiva foi constituída por duas empresas com culturas diferentes,
trabalhando juntas pela primeira vez neste contexto de pressão, sem possuir uma
cultura de segurança integrada à gestão da obra. Além disso, a obra apresentava
uma estrutura hierárquica e burocrática com lentidão das informações e dificuldade
de retorno de experiência, como também havia ausência de ferramentas de
gerenciamento e coordenação de suas atividades.
Tudo isso foi gerando um círculo vicioso, exigindo grande esforço físico e
mental dos envolvidos, associado à prática de horas extras, sem um período
suficiente de descanso entre uma jornada e outra, e desencadeando anomalias
neste sistema de atividade como doenças, estresse, afastamentos da mão de obra,
greves, retrabalhos, acidentes, mudanças de diretorias, multas, "carteiradas",
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rotatividade e mais atraso da atividade, diminuindo mais ainda o tempo para a
finalização das atividades.
O colapso da estrutura tem origens em múltiplas falhas em interação,
incluindo falhas em gestão de projeto e de mudanças, falha de gestão de materiais e
logística, falha na gestão de terceiras, falhas em gestão de emergências e de
acompanhamento de vítimas e falhas em gestão de segurança em contexto de
aumento de pressões de produtividade.
A gestão de saúde e segurança não conseguia interferir na antecipação de
riscos e agia de forma reativa. Não havia uma cultura de segurança integrada à
obra, e a segurança não foi incorporada às fases iniciais da obra, como por exemplo,
na fase de definição do escopo do projeto.
Em um período de dois anos, a obra teve quatro diretores o que implicou em
instabilidade e mudança constante no escopo. Esta alternância deixou ainda mais
difícil a atuação da segurança do trabalho, habitualmente colocada em segundo
plano em relação à produção, evidenciado com a prática de "carteiradas" advindas
de by pass de normas pelos próprios gestores.
Após o acidente, a empresa tomou algumas medidas para melhorar sua
segurança. Estas medidas foram relacionadas a causas mais imediatas, como por
exemplo, a alteração do projeto de estruturas e fiscalização dos cimbramentos
apenas pelos trabalhadores da junta construtiva, e não nos determinantes
organizacionais. Quase dois anos depois do acidente, a obra continuava sofrendo
com constrangimentos temporais e anomalias.
Os trabalhadores de diferentes níveis hierárquicos adotaram estratégias, tais
como a realização de reuniões informais, as quais reduziram dificuldades e lentidão
das decisões ao longo da cadeia. Além disso, tiveram compromisso e engajamento
com o seu trabalho. Estas estratégias impediram que mais resultados inesperados
acontecessem, como por exemplo, a ocorrência de outros acidentes. O empenho
dos profissionais minimizou resultados inesperados e ajudou no controle e ajuste
dessas contradições, porém o sistema estava em crise, dificultando uma atuação
mais efetiva.
A maioria das análises de acidentes reduz eventos complexos a poucas
causas, especialmente as imediatas. Este estudo por meio de uma análise sistêmica
e ampliada detectou uma rede de múltiplas falhas como causas do acidente e assim
uma oportunidade de aprendizado organizacional. A aplicação do MAPA, da AOE e
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do LM permitiram uma compreensão ampliada dos determinantes organizacionais,
sistêmicos e históricos deste empreendimento. Análises como estas precisam ser
difundidas e aplicadas, tanto pelas empresas como pelos órgãos responsáveis pela
vigilância, para que a prevenção de acidentes seja eficaz.
O LM, como um processo de aprendizagem expansiva e de orientação
sistêmica, pôde ajudar os atores a entenderem e visualizarem importantes
mudanças e contradições no sistema de atividade, no caso, a de construção em
grandes obras. Para este processo ser eficiente, é preciso que as sessões sejam
planejadas para propiciar o aprendizado e tendo como base o princípio da dupla
estimulação e assim provocar a agência (protagonismo) dos participantes e de um
pensamento coletivo.
As sessões do LM permitiram também uma aprendizagem e compreensão
mais ampliada sobre este sistema de atividade, tanto dos pesquisadores como dos
participantes. Pela primeira vez, os participantes discutiram coletivamente sobre
determinantes organizacionais e históricos deste aeroporto, promovendo um
protagonismo no grupo. Este protagonismo é obtido por meio do princípio da dupla
estimulação, e propicia uma aprendizagem expansiva dos participantes. Isso foi
importante para a discussão das contradições, e assim, proposição de novas
soluções para evitar resultados indesejados no sistema de atividade de obras de
grande porte, como por exemplo, o acidente.
É importante ressaltar também, a necessidade de uma continuidade de ações
para haver sustentabilidade do aprendizado até o final do ciclo de aprendizagem
expansiva. Neste caso, o ciclo foi interrompido prematuramente.
Esta construção foi considerada como obra política, em que o prazo para sua
conclusão foi determinado por eventos como Copa do Mundo e eleições
presidenciais. Neste sentido, a demora do processo de concessão exerceu um papel
importante para o desencadeamento das atividades na obra, devido à redução do
tempo disponível para sua conclusão. É vital uma atuação dos órgãos de regulação
no momento do processo de licitação, evitando que propostas com prazos inviáveis
sejam aprovadas.
Para uma efetiva prevenção de acidentes, é preciso que a gestão de
segurança esteja integrada à obra, ou seja, que a segurança tenha prioridade em
todos os setores (planejamento, projeto executivo, aquisição de materiais, etc.)
desde o momento da concessão e, principalmente, no gerenciamento das empresas
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terceirizadas. Esta foi uma estratégia de sucesso utilizada na construção do
aeroporto de Heathrow, em Londres. Durante sua construção, foi criado um comitê
de segurança envolvendo os principais departamentos e empresas terceirizadas
com representantes de todos os níveis para discutir os problemas e preocupações
no decorrer da obra, tendo reflexos positivos no feedback do empreendimento nas
dimensões transversal e vertical.
O modelo de gestão de saúde e segurança de grandes obras no Brasil deve
ser revisto a fim de superar desafios como por exemplo, situações de carência de
força de trabalho qualificada, a terceirização de múltiplas atividades e a aprovação
de licitações com prazos impraticáveis. Para isso, é preciso que haja uma
articulação interinstitucional entre Ministérios do Trabalho e Emprego, da Justiça, da
Saúde, Ministério Público do Trabalho, Governo Federal, Governo Estaduais,
Prefeituras Municipais, Universidades, Centro de Referências de Saúde do
Trabalhador, sindicatos dos trabalhadores da construção civil, e empregadores deste
setor.
Trata-se de rede de atividades complexas, e é preciso que haja uma
comunicação, coordenação e integração entre as diferentes atividades, as quais, por
sua vez, devem ser baseadas em uma relação de confiança e respeito. Os
trabalhadores também devem ter autonomia durante a realização de suas
atividades.
É interessante ressaltar também algumas limitações ocorridas nesta pesquisa
com a aplicação do método do LM. O método foi desenvolvido na Finlândia e este foi
um dos primeiros estudos em que o LM foi aplicado no Brasil. Há uma diferença
cultural entre os dois países, e isso foi evidenciado durante a sua aplicação nesta
pesquisa. Um exemplo disso está relacionado com o planejamento das tarefas nas
sessões, o qual foi feito de forma que os participantes pudessem expressar suas
opiniões anonimamente para evitar o medo de futuras retaliações.
Outro fator relevante a ser considerado é com relação à demanda do estudo.
Para que um maior engajamento e compromisso dos atores envolvidos no processo,
bem como dos níveis hierárquicos mais elevados, é importante que a demanda surja
de uma necessidade de mudanças no sistema de atividade por parte destes atores,
ou então, que haja um reconhecimento da demanda por eles no decorrer do
processo. O grupo de pesquisa teve dificuldade de acesso à diretoria, e assim não
conseguiu o engajamento com o nível hierárquico superior capaz de efetivar as
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mudanças. A demanda do estudo surgiu por parte do MPT e da FSP/USP e não da
junta construtiva após a ocorrência de um acidente, o que pode ter contribuído
também para esta dificuldade em efetivar mudanças.
Acredita-se que mesmo com estas limitações, a aplicação do LM trouxe
resultados que podem ser generalizados para outras grandes obras de infraestrutura
e contribuir para embasamento de políticas públicas. Durante a coleta de dados,
diferentes participantes verbalizaram que muitas anomalias presentes neste
aeroporto também ocorreram em obras que haviam trabalhado anteriormente.
A dinâmica desta metodologia de intervenção formativa exige uma equipe de
pesquisa bem articulada e também demanda um longo tempo para aplicação e
análise de todas as fases. Todos estes fatores devem ser considerados no momento
da escolha da metodologia.
As perguntas de pesquisa foram respondidas ao longo dos três artigos e
retomadas

nas

considerações

finais,

porém,

também

surgiram

novos

questionamentos, sugerindo a continuação de pesquisas nesta área: Como trabalhar
a questão da demanda durante a fase de negociação para propiciar o engajamento
dos níveis hierárquicos superiores e outras instituições pertencentes à comunidade
do sistema de atividade? Como promover a continuidade das ações de
aprendizagem expansiva ao longo do ciclo de aprendizagem em um sistema tão
dinâmico e complexo como o da construção civil em obras de grande porte? Como
seria a integração das metodologias de análise de acidentes e intervenção
formativa, em diferentes setores, para a prevenção de acidentes? Tendo em vista a
grande demanda de trabalho em empresas e órgãos responsáveis pela vigilância,
como aperfeiçoar as metodologias de análises de acidentes, com os conceitos de
formação de agência e aprendizagem, em tempo factível de aplicação nestas
instituições?
O estudo contribuiu para o questionamento dos métodos de análise de
acidentes usados anteriormente pela própria equipe do projeto temático, ao revelar a
possibilidade e o potencial de aprendizado e construção de agência no decorrer do
processo de investigação, de modo a articular diagnóstico e construção coletiva de
soluções. Outros estudos serão necessários para melhorar a integração das
metodologias de análise e intervenção formativa para prevenção de acidentes.
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ANEXO A – Protocolo de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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APÊNDICE A – Termo de Responsabilidade

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Saúde Pública
DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL
Av. Dr. Arnaldo, 715; 2º andar. CEP 01246-904
– São Paulo – SP

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Título do Projeto: "Intervenção formativa na prevenção de acidentes em obras de
ampliação de aeroporto"
Pesquisadora Responsável: Manoela Gomes Reis Lopes

Este projeto tem o objetivo de analisar acidente ocorrido nas obras de
ampliação de aeroporto, que será utilizado como suporte para intervenção formativa
com implantação de mudanças organizacionais na gestão da obra, de modo a
aumentar a segurança, diminuição dos acidentes de trabalho e a confiabilidade da
mesma.
Para tanto será necessário realizar os seguintes procedimentos: a) Análise de
documentos; b) Entrevistas individuais e coletivas; c) Observação e gravação da
atividade; d) Aplicação do Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho
(MAPA); e) Aplicação do Laboratório de Mudanças (LM); f) Análise dos dados
obtidos; g) Elaboração de propostas com ferramentas a serem testadas e usadas na
construção de um novo modelo de atividade; h) Implementação desse novo modelo
de atividade.
A execução do projeto oferece riscos mínimos para os participantes. Para
controlar e minimizar esses riscos, a pesquisadora garante o anonimato dos
participantes, sigilo das informações relacionadas à privacidade e a participação
voluntária podendo deixar de participar da pesquisa em qualquer etapa.
A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa no telefone (11) 3061-7120, email: lopes.manoela@usp.br.
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Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de:
1.
2.
3.
4.

receber resposta a qualquer pergunta e esclarecimento sobre os
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa;
retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo;
não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações
relacionadas à privacidade.
procurar esclarecimentos com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no telefone 11 3061-7779
ou Av. Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira César, São Paulo - SP, em caso de
dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos.
__________________, _____ de____________ de _______.

Eu,
________________________________________________,
R.G.:
_____________ declaro para os devidos fins que testemunhei a prestação
dos
esclarecimentos
éticos
contidos
no
presente
termo
de
responsabilidade.
Nome do sujeito: _______________________________________

Eu,
________________________________________________,
R.G.:
_____________ declaro para os devidos fins que testemunhei a prestação
dos
esclarecimentos
éticos
contidos
no
presente
termo
de
responsabilidade.
Nome do sujeito: _______________________________________

Eu, Manoela Gomes Reis Lopes, declaro que forneci todas as informações
referentes ao projeto ao participante e/ou responsável.
________________________________________________
Manoela Gomes Reis Lopes
Doutoranda na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Departamento de Saúde Ambiental
Av. Dr. Arnaldo 715 - Saúde do Trabalhador, 2º andar. CEP 01246-904 - São Paulo – SP Fone: (11) 3061-7120 – Orientador: Prof. Rodolfo Andrade Gouveia Vilela
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevistas semi estruturada

1. Descreva um dia de trabalho desde o momento em que você acorda até
chegar na empresa (O que faz, como faz, com quem faz, porque faz, onde faz,
quando faz).
2. Como era o seu trabalho antes (experiências anteriores)? O que mudou?
3. Quais são as maiores dificuldades em seu trabalho?
4. O que você acha que poderia ser feito para melhorar seu trabalho?
5. Se você tivesse autonomia, o que mudaria na empresa?
6. Você estava trabalhando nesta obra na época do acidente?

Para as pessoas que estavam trabalhando na obra na época do
acidente:
7. Como era a obra na época do acidente?
8. Como foi seu dia de trabalho no dia do acidente? O que aconteceu de
diferente?
9. O que você acha que poderia ter evitado o acidente?
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CURRÍCULO LATTES – Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela (orientador)
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CURRÍCULO LATTES – Marco Antônio Pereira Querol (coorientador)
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CURRÍCULO LATTES – Manoela Gomes Reis Lopes

