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RESUMO 

 

Nossa dissertação tem como objetivo estudar a Educação e a Segurança do Trabalho 

em Eletricidade frente à Norma Regulamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade). Segundo os aspectos aparentes da própria NR-10 em seus 
noventa e nove (99) itens e nos dois anexos de treinamento: curso básico (NR-10) e 
complementar (Sistema Elétrico de Potência � SEP), sua finalidade consiste na garantia 
da segurança do trabalho em eletricidade, todavia, a partir de nossa análise (da NR-10) 
e de nossa experiência no trabalho em eletricidade surgiu à demanda representada na 
hipótese de que: os trabalhadores em eletricidade percebem que as medidas 
preconizadas na NR-10 e em seus treinamentos não correspondem integralmente as 

suas necessidades. Nossa estratégia é testar a NR-10 ao examinarmos: a) sua 
formatação e aplicação baseada do modelo tripartite; b) seus conceitos de segurança 

do trabalho; c) as consolidações de seus artigos jurídicos; d) as programações, carga 

horária, as estratégias didáticas e educacionais de seus treinamentos. Isto é, 

examinaremos a NR-10 frente aos conteúdos dos processos de Educação, Luta por 
Saúde e Condições de Vida da Classe Trabalhadora, excepcionalmente do trabalhador 
em eletricidade. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação-Trabalho, NR-10, Segurança do Trabalho em 

Eletricidade e Treinamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Our essay objective is to study Work Safety in eletricity and Education towards the 
safety regulation norm NR-10 (Electrical safety in installation and service). According the 
aspects of the norm in the ninety nine item (99) and the two training appends: Basic 
course (NR-10) e complementary course (eletrical systems of power - SEP), Its purpose 
consists in assure the safety works in electricity, however, from our analysis (of NR-10) 
and from our experience of work the question that: the workers in electricity didn´t 

recognize the measures in the NR-10 fully to supply their needs. Our strategy is to test 
and examine NR-10: a) its context and application based on the threpartit model; b) its 
concepts in work safety; c) its consolidations according the law; d) its programming, 
work load, didactics and educational strategies in its trainings. That is, we will exam the 
NR-10 towards its contents of education, wealth and life condition of the working class, 
especially in the electrical working class.  
 

 
KEYWORDS: Education-Work, NR-10, Safety work in electricity and Training. 
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1. INTRODUÇÃO CRÍTICA 

 

1.1 OBJETO: A NORMA REGULAMENTADORA NR-10 

 

       �Eletricidade mata. Está é uma forma bastante brusca, porém verdadeira, de 

iniciarmos o estudo sobre segurança em eletricidade.� (SENAI, 2005a: 7).  

       Assim, começa a apresentação do Curso Básico de Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade, módulo: Riscos Elétricos, do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Departamento Nacional - SENAI/DN), editado em Brasília 

(2005) para cumprimento do Curso Básico de NR-10 a nível nacional. Em um trecho 

mais abaixo na mesma página a apresentação acentua que: �As conseqüências dos 

acidentes com eletricidade são muito graves, provocam lesões físicas e traumas 

psicológicos, e muitas vezes são fatais.� (2005a: 7). Desta constatação se desdobra o 

nosso objetivo de analisar o conteúdo e a importância desta Norma Regulamentadora 

NR-10 � SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE (Anexo 

1), no que diz respeito às suas relações jurídico-político bem como os aspectos de suas 

implicações como agente de Educação para a Segurança do Trabalho em Eletricidade. 

       Na década de 70 no Brasil, a saúde e a segurança do trabalho tornaram-se força 

de lei federal, quando em 1977 foi aprovado na Consolidação das Leis do Trabalho � 

CLT, a cláusula: �Da Segurança e Medicina do Trabalho�, que estabeleceu sob sua 

competência um conjunto de normas para a demanda da segurança do trabalho 

denominadas de Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho 

(NR�s), com o escopo de aplicar medidas e princípios de Segurança e Medicina do 

Trabalho entre os diversos ramos profissionais em destaque no conjunto industrial 

brasileiro. Em meio às NR�s constituídas nesta ocasião a Norma Regulamentadora � 

NR-10 fixou as condições mínimas para a segurança do trabalho em eletricidade: 

 

10.1. Esta Norma Regulamentadora � NR fixa as condições mínimas exigíveis 

para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações 

elétricas, em suas diversas etapas, incluindo projeto, execução, operação, 

manutenção, reforma e ampliação e, ainda a segurança de usuários e terceiros. 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 1987: 78). 
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       Na redação atual, a NR-10 estabelece o objetivo, medidas e campo de aplicação 

para a segurança do trabalho em eletricidade: 

 

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora � NR estabelece os requisitos e 
condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e 

sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e 

serviços com eletricidade. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
97). 

 

       No ensaio: Cidadania e Capitalismo: uma crítica à concepção liberal de cidadania, 

Décio Saes, explica: 

 
Assim, por exemplo, é possível que a instauração de um elenco importante de 

direitos sociais seja, não a conseqüência natural da implantação de um regime 

democrático; e sim, um ingrediente importante da estratégia compensatória de 

um regime ditatorial em busca de legitimidade e de uma base social de apoio. 
(SAES, 2000: 19). 

 

       Com esta pequena e profunda explicação das ações de instaurações de um 

importante elenco de direitos, por parte de regimes ditatoriais, é que vamos 

contextualizar nossa apresentação crítica [1] sobre a Norma Regulamentadora Número 

10. É oportuno lembrar que, a suspensão da estabilidade no emprego para o 

trabalhador urbano que estivesse empregado há dez anos e a criação compensatória 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço � FGTS foram obras do mesmo regime 

ditatorial, que estabeleceram as NR�s no Brasil: 

 
O governo liquidou um dos direitos mais valorizados pelos assalariados urbanos 
� a estabilidade no emprego após dez anos de serviço, garantida pela CLT. A 

fórmula não surgiu imediatamente, mas só em setembro de 1966, quando foi 

criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na prática em 
substituição à estabilidade... Sem opção pelo FGTS passou a ser impossível 

obter emprego (...) (FAUSTO, 1998: 471-472). 
 

       Da pesquisa do Professor Thomas P. Dwyer, temos que: 

 
Nos Estados Unidos, uma lei de segurança e saúde no trabalho (OSHAct)* 

trouxe para o âmbito federal, pela primeira vez, em 1970, as atividades e leis de 

segurança do trabalho (1). Os padrões que a engenharia de segurança 

desenvolvera e aplicara no setor privado foram adotados por regulamentações 

do governo federal (2). Quatro anos depois, a Grã-Bretanha sancionou a Lei de 
Saúde e Segurança no Trabalho.** Um de seus principais objetivos era o de 

unificar as atividades de segurança do Estado, o que fora historicamente sujeito 
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a forte fragmentação funcional. Importantes mudanças legais podiam ser 
encontradas em muitas nações industrialmente desenvolvidas: na Itália, em 

1970 (3); no Japão, em 1976 (4); na Suécia, e na Alemanha Ocidental, em 1974 

(5); na França, em 1976 (6); na Noruega, em 1977 (7); e em algumas províncias 

do Canadá e estados da Austrália ao longo da década de 1970 (8). Tanto no 

mundo em desenvolvimento quanto na Europa Oriental, as instituições também 

foram renovadas, assim como no Brasil, em 1975 (9), e na Tchecoslováquia, 

onde uma reforma ocorreu ainda em 1969 (10). Essas mudanças aumentaram 

o papel do Estado enquanto regulador e administrador dos padrões de 

segurança praticamente por toda parte, embora em países como a Grã-
Bretanha e a Suécia, tenha aumentado também a cooperação entre o Estado, o 

capital e o trabalho. Indústrias e atividades que, anteriormente, se encontravam 

fora do alcance da vigilância legal foram incorporadas, a legislação foi 

reforçada... (DWYER, 2006: 315-316) 
 

       Como evidencia Dwyer, na década de 1970 (as notas originais desta citação, que 

são totalizadas em dez e dois asteriscos, estão organizadas na nota de número [2] do 

texto maior), houve uma série de reformulações legislativas nas questões de segurança 

do trabalho em vários países, mudanças essas que concedem ao Estado um papel de 

legislador, fiscalizador e atuador/regulador da questão Segurança e Saúde do Trabalho. 

No entanto, não entraremos aqui na discussão de cada caso nem nas motivações de 

tais implementações políticas daquele momento, apenas tal registro se torna necessário 

para desfazer a crendice de que políticas isoladas eram estabelecidas a bel prazer pelo 

grupo militar no Brasil. 

 

Razões ponderáveis para a realização do estudo: 

  a) No Brasil, de acordo com a lei nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977, a redação do 

capítulo V do título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) passou a vigorar com 

a seguinte redação: �Capítulo V � Da Segurança e da Medicina do Trabalho�, cuja 

Seção XV � Das outras medidas especiais de proteção (artigo 200) propõe que: �Cabe 

ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que 

trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de 

trabalho...�. Com base no artigo 200, a edição posterior da Portaria nº. 3.214 de 8 de 

julho de 1978 aprovou um conjunto de normas denominadas � NR � Normas 

Regulamentadoras. Neste contexto, dentre as inúmeras NR�s editadas, surgiu a NR-10, 

responsável em criar regras para a normalização da segurança relativa à atividade 

profissional com eletricidade. 
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       Chamam-nos a atenção, contudo, as recentes alterações realizadas na redação da 

NR-10. O texto desta norma sofreu significativas mudanças em relação a sua versão 

anterior, ampliada, pois, para 99 itens na contagem cardinal. Houve também inclusão 

de três anexos e um glossário. O anexo II se consolida como roteiro para os dois cursos 

obrigatórios � o Básico (NR-10) e Complementar (SEP � Sistema Elétrico de Potência) 

�, expresso no item: 

 
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 
possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da 

energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em 

instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102). 
 

       Além disso, com as mudanças introduzidas em 7 de dezembro de 2004, com base 

na Portaria nº. 598, do Ministério do Trabalho e Emprego � MTE, a norma 

regulamentadora nº. 10 �Instalações e serviços em eletricidade� passou a vigorar com 

sua nova elaboração e seu título foi substituído por: �Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade�. Os docentes João José Barrico de Souza e Joaquim Gomes 

Pereira, integrantes do Grupo de Trabalho Tripartite de revisão da NR-10 � GTT/NR-10, 

justificam o processo de atualização, expondo: 

 

A necessidade de atualização da Norma Regulamentadora n. 10 teve 

fundamento na grande transformação organizacional do trabalho ocorrida no 

setor elétrico a partir da década de 90, em especial no ano de 1998, quando 

iniciou-se o processo de privatização do setor elétrico, trazendo consigo, 

subsidiariamente, outros setores e atividades econômicas (...) Esse processo 
trouxe a globalização, com a conseqüente introdução de novas tecnologias, 

materiais e, principalmente, trouxe mudanças significativas no processo e 

organização do trabalho. 
As novas tecnologias implementadas em sistemas e equipamentos, tanto no 
setor elétrico como em outras atividades envolvendo os serviços elétricos dos 

consumidores, tais como automação, o telecontrole, a informatização e a 

telesupervisão, associados a alterações no sistema de organização do trabalho 

mediante a introdução da terceirização, cooperativação da mão-de-obra, 
reengenharia, downsizing e plano de demissões voluntárias � PDV, trouxeram 
significativas penalizações aos trabalhadores, facilmente verificadas com o 

aumento do desemprego e a precarização das condições de segurança e saúde 

no trabalho, com conseqüente elevação no número de acidentes envolvendo 

esse agente de elevado risco � energia elétrica. (SOUZA; PEREIRA, 2006: 11). 
       

       No momento das discussões e aprovação das atualizações que resultaram na 

norma atual, foram inúmeros os questionamentos, não só em relação à introdução das 
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modificações verificadas no texto propriamente dito, mas também, pelo fato de que 

algumas de suas alterações exigiam implementações consideradas novas em nosso 

país, trazendo um conjunto de contingências à medida que o uso da energia elétrica 

abrange a quase totalidade das atividades produtivas no Brasil. Ao mesmo tempo, 

neste contexto de indagações e questionamentos, nos chamam a atenção alguns dos 

aspectos indicados na NR-10, particularmente as medidas apontadas logo abaixo: 

 

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados 
das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do 

sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 97). 

10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido 
atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, 
devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas 

instalações e serviços em eletricidade. (2007: 97-98). 

10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, 

devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas. (2007: 98). 

10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 

aqueles executados no Sistema de Elétrico de Potência � SEP, não podem ser 

realizados individualmente. (2007: 101).  

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da 

energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em 

instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

(2007: 102). 
 

       Se por um lado, os itens arrolados acima se conformam enquanto medidas 

substanciais aos desempenhos necessários à garantia da segurança com serviços de 

eletricidade, por outro, parece-nos que o texto perde a coerência, quando tenta 

envolver todas as etapas de �geração, transmissão, distribuição e consumo�: 

  
10.1.2 esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e 

consumo incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, 

manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas 

suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas 

pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas 

internacionais cabíveis. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
97). 

 

       Do item 10.1.2 fica subentendido que nas etapas geração, transmissão e 

distribuição estão contemplados os trabalhadores, que direta ou indireta interagem 
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nestas ações. O termo �consumo�, inadvertidamente, nos leva a pensar que se 

caracteriza enquanto consumidor qualquer ser humano que faça uso da energia 

elétrica. Porém, essa não parece ser a intenção da escrita da Norma, e também, não há 

nenhum esclarecimento relativo a essa dubiedade que consta na redação da NR-10. É 

ilustrativo o item 10.6.1.2 ao afirmar: 

 
As operações elementares como ligar e desligar circuitos, realizadas em baixa 

tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de 
conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer 

pessoa não advertida. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
100).  

  

       A NR-10 direciona-se aos trabalhadores considerados habilitados, qualificados, 

capacitados e autorizados. Todavia, no momento em que tais considerações são 

conceitualmente apresentadas no corpo da Norma, não se faz de forma a relacioná-la à 

nenhuma concepção Politécnica. Seguindo o modo autônomo expresso em seu texto, a 

NR-10 continua a conceituar termos sem correlacioná-los às concepções existentes, 

por exemplo, estes dois itens do glossário: 

 
5. Baixa Tensão (BT): Tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 

volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada 

ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 104). 

19. Pessoa Advertida: Pessoa informada ou com conhecimento suficiente para 
evitar os perigos da eletricidade. (2007: 105).  

 

       Em relação a �As operações elementares� do item 10.6.1.2, tais �operações� 

�podem� ser feitas por �pessoa não advertida�, mas, o glossário traz a definição de 

�pessoa advertida�, se a idéia do item 10.6.1.2, estiver relacionada à expressão número 

19 do glossário, e conforme a gramática tradicional, que classifica os termos �Não� e 

�Nunca� como advérbios de negação (BECHARA, 2004: 293), é factível por este 

pressuposto da NR-10 sugerir que: há pessoa não informada, sem conhecimento ou 

com conhecimento insuficiente, para perceber os perigos sempre existentes na 

eletricidade; mesmo assim, a Norma autoriza tal pessoa a manobrar circuitos elétricos 

de baixa tensão. 
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       Sendo estes dados levantados acima apenas alguns dos exemplos que 

ressaltamos do texto, pois o texto da NR-10 vai muito além das questões 

profissionalização, educação (no sentido formal: escolar), vários outros aspectos são 

inter-relacionados em seu conjunto � os de normalizações técnicas oficiais do exercício 

da função e profissão (documentação � certificações � projetos), os legais � quando 

atribui no item 10.13, com o título Responsabilidades:  �As responsabilidades quanto ao 

cumprimento desta NR são aos contratantes e contratados envolvidos� (MANUAIS DE 

LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103).  Deste modo, a NR-10 cita em seus itens a 

relação consolidária com outras leis, e do mesmo modo em seus anexos, que designam 

as chamadas Zona de Risco e Zona Controlada (2007: 105), as programações de 

conteúdos e carga horária mínima dos treinamentos obrigatórios sobre si própria, como 

ainda, as datas para os cumprimentos dos itens normalizados por ela. 

 

b) Para discutirmos formação, saúde e segurança do trabalhador em eletricidade, 

somos envolvidos em tantas quantas forem precisas relações de temas em 

consonância com o termo trabalho versus as leis do direito do trabalho, portanto, a 

linguagem textual da NR-10, assim como de qualquer lei é composta de efeitos para 

estabelecer determinadas reações sobre o leitor. De fato, ela é essencialmente 

argumentativa, no entanto neste texto foi adotado um modelo de linguagem, que se 

aproxima da denominada Forma de Ação, que é definida pela Professora Ingedore 

Koch como a concepção em que se tem: 

 
A linguagem como atividade, como forma de ação, ação interindividual 

finalisticamente orientada; como lugar de interação que possibilita aos membros 

de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos, que vão exigir dos 

semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de 

vínculos e compromissos anteriormente inexistentes. (KOCH, 2006: 7-8). 
 

       Alguns enunciados implicam outros, quando no item 10.2.9.3 se escreve: �É 

vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas 

proximidades.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 98), isso implica 

que é proibido usar anéis, relógios, cordões, pulseiras, lentes de contato etc., em 

qualquer serviço com eletricidade, tal implicação é literal (FIORIN, 2006), pois, não é 

preciso que se recorra a outro enunciado para entendê-lo, não é necessário ir em busca 
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do contexto e da situação em que foi feita essa comunicação. Em outros tipos de 

enunciados a comunicação não se faz de forma literal, precisamos entender o contexto 

e a situação em que o enunciado foi gerado. 

       No anexo III da NR-10, há uma série de prazos para serem cumpridos após as 

datas pré-estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego � MTE, a fim de que a 

NR-10 entre em vigor (data máxima para se aplicar todos os itens exigidos: 08 de 

dezembro de 2006). Sendo assim, torna-se importante verificarmos como se opera a 

interação da NR-10 com os trabalhadores, treinamentos, saúde e segurança do 

trabalho, se esta funciona como uma ferramenta de inter-ação do cotidiano do trabalho, 

alterando a estatística de acidentes com eletricidade em nosso país: 

 
Tabela 1 

Relatório de estatísticas de acidentes no setor elétrico brasileiro � 2006 

 
Indicadores Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 

1 � Nº de Empregados (média) 97.399  96.591 97.991 101.105 

2 � Horas-homem de exposição ao risco 197.324.616 197.225.194 196.523.365 200.219.744 

3 � Acidentados típicos das Empresas     

Acidentados com afastamento 994 1.008 1.007 840 

Acidentados sem afastamento 1.050 964 1.026 918 

Total 2.044 1.972 2.033 1.758 

Conseqüência Fatal 14 9 18 19 

Taxa de freqüência 5,04 5,11 5,12 4,20 

Taxa de gravidade 638 522 759 719 

4 � Tempo computado total (dias)  125.826 102.960 149.252 144.018 

5 � Acidentados das Contratadas     

Conseqüência Fatal 66 52 57 74 

6 � Acidentados da população     

Conseqüência Fatal 323 327 305 293 

 
Fonte: Fundação COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 12/06/2007. 

 
 
       Ainda concernente ao Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico 

Brasileiro � 2006, esclarecemos que: 1. A Fundação COGE � Fundação Comitê de 

http://www.funcoge.org.br
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Gestão Empresarial � é uma entidade contratada das Centrais Elétricas Brasileiras � 

Eletrobrás. A Fundação COGE tem como atribuição (dentre várias outras) elaborar e 

difundir o Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro � SEB; 2. 

De posse desta estatística anual é possível que as Empresas do setor de energia 

elétrica (Indústria de Energia Elétrica: geração, transmissão e distribuição sejam elas 

estatais ou de grupos privados), as instituições de ensino e pesquisa, e o Governo 

brasileiro adotem ações práticas e efetivas contra os altos índices de acidentes com 

eletricidade no país; 3. A tabela estatística acima se limita exclusivamente ao SEB. Em 

outros setores como o parque industrial (montadoras de automóveis, metalurgia, 

químicos, siderurgia, mineração, petrolífera, plástico, eletrônico, alimentos etc.), a área 

da saúde (hospitais, laboratórios farmacêuticos etc.), o serviço público (funcionários 

públicos da área de eletricidade em geral), o setor de serviços privado (supermercados, 

hotéis, parques de diversões, construção civil etc.) e nos demais ramos econômicos, os 

acidentes de trabalho em eletricidade são contabilizados como acidentes do próprio 

ramo de segmentação de atividade da empresa. Neste sentido, a estatística da 

Fundação COGE, ainda que representativa, abrange apenas uma parte da parcela do 

total de trabalhadores em eletricidade no Brasil; 4. O método de elaboração desta 

estatística consiste em apresentar somente os resultados numéricos amparados nas 

relações jurídico-político, nas definições matemáticas etc., mostrando com isso, que a 

Fundação COGE conceitua o acidente de trabalho como objeto de aspecto único. Ou 

seja, aborda apenas do caráter visível do acidente de trabalho. 

       Em outra perspectiva voltamos a esclarecer que as análises dos dados 

apresentados neste relatório são discutidas e comparadas ao Relatório de Estatísticas 

de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro de 2007 e 2008, nos capítulos posteriores. 

Sendo oportuno afiançarmos que em nossa pesquisa o tratamento dado ao acidente do 

trabalho vem de encontro com a conceituação de Dejours, segundo o qual o acidente 

do trabalho é um objeto formado de duplo aspecto: o visível e o invisível 

(desenvolveremos esta idéia nos capítulos à frente). Nossa preocupação, dentre outras 

em relação ou conceito de acidente do trabalho adotado pela Fundação COGE, deve-

se ao fato dela ser uma instituição de ensino responsável por ministrar cursos 

presenciais e à distância em Segurança e Saúde do Trabalho de NR-10 e SEP.  
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c) A NR-10 assume uma perspectiva permeada do raciocínio pré-normalizado em 

técnicas controladoras das atividades em eletricidade e sua inclusão com a Segurança 

e Medicina do Trabalho � SMT. Ou seja, a �Segurança e Saúde no Trabalho� são 

apresentadas como �direitos� sociais impostos pelo Estado. Desenvolveremos esta 

discussão com maior incremento no capítulo 3: �A Saúde e a Segurança do Trabalho 

em Eletricidade�, por meio das implicações das relações jurídicas que esta norma traz, 

por exemplo, subscrito a decisão de �Direito de recusa� por parte do trabalhador que 

não se sinta em condições de segurança mínima para executar a tarefa. Assim, esta 

decisão é uma contingência ou uma prerrogativa? Na ementa dos questionamentos, 

analisaremos a situação dos trabalhadores que atuam e os que não atuam diretamente 

em eletricidade e se encontram em áreas de fluxos e campos eletromagnéticos. 

Buscaremos entender por que a Norma divide atuações, quantifica responsabilidades 

civis etc., e não faz menção ao adicional de Periculosidade pago aos trabalhadores em 

eletricidade. Com base nestas estruturas, surge a dúvida: quem cria a lógica da 

Segurança e Saúde do Trabalho?  

 

d) O Governo Federal brasileiro instituiu a Comissão Tripartite Paritária Permanente � 

CTPP, órgão que influi definitivamente sobre a criação de Comissões Permanentes por 

ramos de atividades em exercício no país, e, conseqüentemente, na composição física 

tripartite das mesmas. A formatação tripartite para elaboração e alteração das Normas 

Regulamentadoras na área de �segurança e saúde no trabalho� no Brasil, se constitui a 

partir de procedimentos preconizados pela Organização Internacional do Trabalho � 

OIT [3]. Em fevereiro de 2000 é efetivado o Grupo de Trabalho Tripartite - GTT de 

revisão da NR-10, para o qual foi incumbida a elaboração inicial e final do texto atual da 

Norma. Esse GTT foi inativado no momento em que passou a vigorar as alterações da 

NR-10, publicada no Diário Oficial da União de 08.12.2004.  A comissão tripartite 

CPNSEE foi especificada e criada pela Portaria Nº. 598 de 07.12.2004 do Ministério do 

Trabalho e Emprego � MTE, cujo artigo 3º cria �a Comissão Permanente Nacional sobre 

Segurança em Energia Elétrica � CPNSEE, com o objetivo de acompanhar a 

implementação e propor as adequações necessárias ao aperfeiçoamento da Norma 
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Regulamentadora nº 10�. As discussões de aplicação da Norma NR-10 estão 

apresentadas nas Atas de reuniões da CPNSEE, nas quais os três setores que a 

compõem (Empregadores, Trabalhadores e Governo) defendem e registram suas 

posições técnicas/econômico-políticas. Para nós, estas discussões passam a ser 

denominadas de Tensões Intracomissão Tripartite, sendo tais tensões o objeto de 

análise de que trataremos mais adiante no capítulo 4. 

 

       Concentrar-nos-emos em mostrar a evolução histórica da saúde e da segurança do 

trabalho (capítulo 2) e como a aplicação da NR-10 é examinada a partir da arte da 

literatura; apontaremos o saber de Saúde e a Segurança em Eletricidade como 

resultado presumível da intervenção prática do trabalhador da eletricidade, porém, 

examinaremos os limites desta intervenção e a causa pela qual a maneira alijada do 

trabalho contribui com conseqüências nefastas para a Saúde e a Segurança. O caráter 

divisório do trabalho separado em atividade produtiva e atividade prevencionista 

circunstancialmente determinam o afastamento da totalidade das ações que levam os 

trabalhadores a sufocarem seus aprendizados de defensores de si mesmos. As normas 

dos especialistas são recebidas de modo a causar estranhamento nos trabalhadores 

em eletricidade? As campanhas contra acidentes elétricos no trabalho por não serem 

geradas a partir do ponto de vista prático dos trabalhadores em eletricidade, causa-lhes 

uma intuição de que as medidas preconizadas não correspondem totalmente às suas 

necessidades. Como o trabalho terceirizado e precarizado no setor da eletricidade está 

relacionado com saúde e segurança do trabalho? 
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1.2 TRABALHO-EDUCAÇÃO-SAÚDE EM ELETRICIDADE 

 

       O anexo II da NR-10, denominado de �Treinamento� está dividido em dois itens, o 

1º Curso Básico e o 2º Curso Complementar, ambos estabelecem o número de horas-

aula como também o conteúdo programático, pré-requisitos e uma recomendação sobre 

o objetivo principal do curso: �(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos 

especificamente para as condições de trabalho de cada ramo (...)� (MANUAL DE 

LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 107). 

       Exclusivamente o homem trabalha e se educa. Isto é, trabalho e educação são 

atividades humanas e possuem entre si uma relação identidade: 

 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das 

necessidades humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. 

Podemos, pois, dizer que a essência do homem é o trabalho. A essência 

humana não é, então, dada ao homem; não é uma dádiva divina ou natural; não 

é algo que precede a existência do homem. Ao contrario, a essência humana é 

produzida pelos próprios homens. O que o homem é, é-o pelo trabalho. A 
essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, se 

aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um processo histórico. 

(SAVIANI, 2007: 154). 
  
       Quando o homem aprendeu a produzir sua existência vivenciou ao mesmo tempo a 

sua formação, este processo de produção e formação assim relacionado é o que 

Saviani chama de �relação identidade�, pois o processo educativo coincide com a 

procedência do próprio homem. �Os homens aprendiam a produzir sua existência no 

próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando (...)� (SAVIANI, 2007: 

154). Se nos basearmos nestes fundamentos histórico-ontológicos da relação trabalho-

educação, e ponderarmos que a educação para a segurança do trabalho seja algo 

realmente objetivado por órgãos internacionais (Organização Internacional do Trabalho 

� OIT), nacionais (Normas Regulamentadoras da Segurança do Trabalho) como a NR-

10, então equivaleria o treinamento estabelecido por ela em algo que pode evoluir para 

uma herança próspera, considerando, especialmente, além disso, que os homens 

educam-se e educam as próximas gerações. Apesar das prescrições afastarem as 

experiências acumuladas (os �macetes�) dos trabalhadores, somente a educação para 

a segurança do trabalho no mundo do trabalho, diferentemente de como hoje ela é 
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concebida, que poderá com eficácia e sentido de preservação ser transmitida às novas 

gerações de trabalhadores. 

       Na Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em Energia Elétrica 

(CPNSEE) a bancada dos trabalhadores solicita que a �CPNSEE se posicione quanto 

aos cursos à distância�, que estão acontecendo sobre os treinamentos obrigatórios 

(curso básico: Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade � NR-10, e curso 

complementar: Segurança no Sistema Elétrico de Potência � SEP e em suas 

Proximidades) estabelecidos pela Norma Regulamentadora NR-10. Burocraticamente a 

bancada do governo �esclarece que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) verificar se o treinamento está sendo ministrado ou não� e que o próprio 

ministério não tem como �interferir na qualidade do treinamento� 

www.mte.gov.br/seg_sav/comissoes_cpnsee_ata10.pdf, a bancada dos trabalhadores 

declara que as empresas devam assumir-se como responsáveis sobre os treinamentos 

e quando ocorrerem as Ações de Fiscalizações os trabalhadores deverão ser ouvidos a 

respeito também de como foram as realizações dos cursos de NR-10 e SEP. 

       Os treinamentos fixados como obrigatórios pela Norma NR-10 são situações novas 

e podem se tornar uma parte inovadora da mudança do quadro de acidentes e óbitos 

entre os trabalhadores em eletricidade. Em vários estabelecimentos (industriais, 

comerciais, da saúde, da educação, governamentais etc.) a obrigatoriedade levou a que 

muitos trabalhadores deste ramo voltassem à sala de aula para se certificarem 

conforme determina a Lei (Portaria MTE n. 598, de 07 de 12 de 2004), diferente da 

forma prescrita como aparece a Segurança do Trabalho nestes treinamentos, o que de 

fato acontece é que os trabalhadores vão a sala de aula discutir sobre sua profissão e a 

propósito de sua Saúde e Segurança do Trabalho, sendo este, para nós, o ponto 

positivo desta medida jurídica. Porém, como foi discutido na 10ª reunião ordinária da 

CPNSEE esse caráter tende a desaparecer para tornar-se intensamente prescrito e 

formal com a ativação dos cursos à distância, por exemplo. 

       Parece contraditório, mas sem mecanismos que garantam a interferência nas 

formas e modos dos treinamentos de NR-10 e SEP por parte do Estado ou dos 

Sindicatos as realizações de tais treinamentos consistirão em um peso a exonerar o 

trabalhador em eletricidade. Os treinamentos devem ser previstos de modo a não 



 

 

25 

comprometer mais tempo dos trabalhadores, ou seja, devem ser ministrados nos 

horários da jornada de cada trabalhador e em grupo para que os trabalhadores possam, 

a partir de suas experiências, debaterem conceitos de saúde e segurança do trabalho. 

As observações quanto ao conteúdo de saúde-ideológica devem ser modificados 

privilegiando o aspecto coletivista, conforme a Cartilha do Projeto Vida Viva, onde o 

adoecimento do trabalhador é explicado por duas correntes: a) para a individualista � 

há um fator individual que faz alguém ficar doente (baseada na questão da culpa que é 

imposta ao sujeito doente); b) para a coletivista � há fatores no trabalho que 

desencadeiam doenças (trabalhadores expostos a condições ruins de trabalho são 

alvos de doenças mais cedo ou mais tarde) (www.projetovidaviva.com.br). 

       Segundo vários estudiosos que agem como intelectuais orgânicos de esquerda, 

entre eles Dejours, a saúde é um equilíbrio entre três componentes: o físico, o psíquico 

e o mental: A parte física � o corpo; A parte psíquica � o conjunto dos sentimentos; A 

parte mental � a memória e a inteligência (a capacidade de absorver os ensinamentos). 

Ninguém é 100% saudável nestes três aspectos o tempo todo, caracterizando-se como 

doença a perda do mecanismo de controle e da manutenção do equilíbrio entre o físico, 

o psíquico e o mental, neste caso a organização do trabalho opera contra o limite e o 

equilíbrio dos três componentes da saúde: Físico � o cansaço e a fadiga; Psíquico � a 

falta de poder sobre o trabalho; Mental � a monotonia do trabalho. O limite ultrapassado 

gera a perda do controle e o desequilíbrio provocando o adoecimento. As recuperações 

dos limites e equilíbrios humanos no trabalho só são respeitadas através de ações 

coletivas dos trabalhadores. 

 
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da 

energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em 

instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 
(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102). 

        

              Os Riscos da energia elétrica e as tomadas de medidas de defesa da Saúde e 

da Segurança do Trabalho só serão de fato reais se as experiências acumuladas dos 

trabalhadores forem consideradas como um fator primordial para a aquisição da relação 

identidade Trabalho-Educação, caso não seja adotado tais considerações os 

treinamentos serão apenas letra de Lei. 



 

 

26 

       Os treinamentos da NR-10 e SEP têm seus programas e cargas horárias definidas 

em seu Anexo II, ambas são de 40 horas/aulas (mínima) e a programação do mesmo 

modo se fixa como mínima. 

       Uma dubiedade quanto à realização de treinamentos se apresenta no item: 

 
10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações 

elétricas desenvolvidas em zona livre e na vizinhança da zona controlada, 

conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente com 

conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar 

as precauções cabíveis.  (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
102). 

 

       O item busca abordar os trabalhadores que exercem suas atividades nas 

proximidades das áreas controladas, fixa a Norma que estes trabalhadores devam ser 

instruídos formalmente quanto à identificação de riscos e nas ações de medidas 

prevencionistas admissível, entretanto, qual o mecanismo que identifica esses 

trabalhadores e quais são os conhecimentos que estes deverão saber? A norma 

deveria aplicar como obrigatório o curso básico para estes trabalhadores também? Para 

nós a Norma não aponta medidas oportunas para se reduzir os incidentes e acidentes 

com eletricidade em igual quantidade para os trabalhadores envolvidos indiretamente 

no trabalho com eletricidade como também não prevê nenhuma avaliação para a 

população, que tem se mostrado com índices de acidentes elétricos bastante altos no 

país. 

       Toda a temática do treinamento que ora aparece como curso se desenvolve no 

item 10.8 HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS 

TRABALHADORES. Fixa seu item: �10.8.1 É considerado trabalhador qualificado 

aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo 

Sistema Oficial de Ensino.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101). A 

análise imediata a partir do que está escrito avalia que trabalhador qualificado nos 

desígnios desta Norma é todo trabalhador que recebeu instrução específica em curso 

na área elétrica, independentemente do grau de escolarização formal o único obstáculo 

para não ser qualificado seria o estabelecimento provedor do dito curso não ser 

reconhecido pelo sistema Oficial de Ensino (Ministério da Educação e Cultura � MEC), 

portanto, qualificados são os eletricistas que freqüentam cursos em institutos 

particulares; os técnicos de nível médio que cursam escolas do Estado e particulares; 
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os engenheiros e tecnólogos que freqüentam cursos superiores em 

Faculdades/Universidades de caráter público ou privado. A qualificação depende 

perante NR-10 de o profissional possuir um Certificado ou Diploma reconhecido pelo 

órgão oficial do ensino no Brasil. 

       Já para o item �10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o 

trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.� 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101), este parágrafo define que só 

os que possuem uma organização protocolar atrás de sua formação são considerados 

habilitados, o profissional deve pertencer ao órgão que registra suas atribuições e 

responsabilidades na vida laboral. Só os técnicos de nível médio, os tecnólogos e 

engenheiros podem pertencer aos Conselhos Regionais Profissionais de Engenharia e 

Arquitetura, além do que o registro no Conselho de Classe advém de associação livre e 

da regularidade de pagamento da agregação. Neste contexto há uma definição da 

divisão entre hierarquia escolar formal no domínio da NR-10. A organização técnica da 

Norma se faz pelo valor do diploma contraído no seio da divisão social.        

Seguidamente, o item:              

 

10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes 

condições, simultaneamente: 
a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional 

habilitado e autorizado; e 
b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 
(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101). 

 

       O capacitado conforme a NR-10 é o trabalhador que não é qualificado (qualificado 

= o menor grau de formação técnica ocorrida em órgão escolar com reconhecimento 

oficial pelo MEC), isto é, este profissional freqüentou uma instituição não reconhecida 

pelo órgão de ensino oficial, ou ainda é possível que não tenha freqüentado nenhuma 

escola de caráter técnico na área de eletricidade. Mesmo que não tenha freqüentado 

nenhum curso da área e esteja hábil para executar atividades da eletricidade tal 

trabalhador se adquiriu conhecimentos sob a responsabilidade de um profissional 

habilitado e autorizado é considerado capacitado, entretanto o item seguinte restringe a 

atuação profissional dentro dos limites da empresa onde se tornou capacitado: �10.8.3.1 

A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições 
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estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação.� 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101). 

       O termo autorizado na NR-10 vem expresso no item: �10.8.4 São considerados 

autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados, 

com anuência formal da empresa.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 

101), como é anunciado no item, a autorização é um processo administrativo da 

empresa em que esse trabalhador presta serviço. Os dois itens seguintes são 

recomendações para que além das informações administrativas da empresa sejam 

também esclarecidas tais determinações para que façam parte dos arquivos e 

prontuários de instalações disponíveis tanto para os trabalhadores envolvidos na rotina 

dos trabalhos em eletricidade como também para órgãos fiscalizadores: 

 
10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a 

qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador, 

conforme o item 10.8.4. 
10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem 

ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da 

empresa. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101). 
 

       A NR-10 recorre a NR-7 � Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 

para estabelecer a obrigatoriedade de promoção e preservação da saúde para o 

conjunto dos trabalhadores: �10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em 

instalações elétricas devem ser submetidos à exame de saúde compatível com as 

atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e registrado 

em seu prontuário médico.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102). 

Na seqüência a NR-10 estabelece o principal item desta demanda, isto é, a 

obrigatoriedade de treinamento específico sobre os riscos no lidar com energia elétrica.     

 

10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da 

energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em 

instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102).   
         

       Que não pese aqui a qualidade dos treinamentos, mas seja como for o ano de 

2005 e 2006 foi marcado entre os trabalhadores que trabalham diretamente com 

eletricidade como o ano dos treinamentos da �nova NR-10�, não temos aqui uma 
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estatística oficial, entretanto, observando trabalhadores da própria empresa, outras 

empresas da região, sindicatos de várias categorias e em conversas com sindicalistas 

do setor energético e também os resultados das auditorias da Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT/SP), podemos afirmar que muitos trabalhadores da eletricidade 

completaram o treinamento básico e desta forma receberam conforme a NR-10 a 

autorização para intervir em instalações elétricas: �10.8.8.1 A empresa concederá 

autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos 

profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento 

satisfatórios dos cursos constantes do ANEXO II desta NR.� (MANUAIS DE 

LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102).  

 

       A corrente elétrica quando percorre o organismo humano causas diversas 

perturbações, o risco do choque elétrico pode causar vários efeitos como a tetanização, 

parada respiratória, queimadura e fibrilação ventricular: 

 

O fenômeno fisiológico mais grave que pode ocorrer quando a corrente elétrica 

possa pelo corpo humano é a fibrilação ventricular do coração. Trata-se de um 
fenômeno complexo e geralmente fatal. 
Sabe-se que o músculo cardíaco (miocárdio) se contrai ritmicamente de 60 a 90 

vezes por minuto e sustenta, como se fosse uma bomba, a circulação 

sangüínea nos vasos. A contração da fibra muscular é estimulada por impulsos 

elétricos provenientes do nódulo sinoatrial (NSA), situado na parte superior do 

átrio direito, e é um gerador biológico de impulsos elétricos que comanda o 
coração (...). 
Se à atividade elétrica fisiológica normal se acrescenta uma corrente externa e 

muitas vezes maior que a corrente biológica, e fácil imaginar o que sucede com 

o equilíbrio elétrico do corpo. As fibras do coração passam a receber sinais 
elétricos excessivos e irregulares, e as fibras ventriculares ficam 

superestimuladas de maneira caótica e passam a contrair-se 
desordenadamente, uma independente da outra, de modo que o coração não 

possa mais exercer sua função. É a fibrilação ventricular, responsável por 

tantas mortes decorrentes de acidentes elétricos (...) (COTRIM, 2009: 69). 
 

 

       Esta citação faz parte de um livro de �Instalações Elétricas�, portanto, é 

extremamente necessária informação técnica com efeitos objetivando desvendar os 

riscos e perigos eminentes do trabalho em eletricidade.  Todavia, tais informações 

devem ser completadas com fundamentações existentes de proteção contra choque 

elétrico, por exemplo, a técnica de instalar aterramentos: 

 



 

 

30 

Aterramento funcional � consiste na ligação à terra de um dos condutores do 

sistema, geralmente o neutro, e está relacionado ao funcionamento correto, 

seguro e confiável da instalação. 
Aterramento de proteção � consiste na ligação à terra das massas e dos 

elementos condutores estranhos à instalação, que visa à proteção contra 

choques elétricos por contato indireto. (COTRIM, 2009: 79). 
 

       Nossa disposição de relacionar Trabalho-educação e saúde em eletricidade é para 

que o trabalhador envolvido direta e indiretamente esteja cada vez mais esclarecido 

sobre os riscos e perigos envolvidos em sua atividade diária.  A participação do 

trabalhador em treinamentos técnicos direcionados para a defesa de sua saúde e dos 

outros envolvidos não são as únicas chances de conhecimento para o trabalhador 

participante, pois o conhecimento deste trabalhador é algo que já está construído de 

algum modo nele, nas circunstâncias da sua experiência e convivência com os riscos e 

perigos e formas de proteção constituída coletivamente por isso se fazem necessário 

que os treinamentos sejam erguidos com a voz do homem que trabalha e educa os 

próximos profissionais que virão continuar a recriação histórica do trabalho-educação- 

saúde. A respeito dos treinamentos da NR-10 nossa proposta será retornada no 

capítulo 5 � A EDUCAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO EM ELETRICIDADE. 
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1.3  A HIPÓTESE DIRETRIZ 

 

 
       É necessário um conjunto de atividades condicionais para a realização do trabalho 

na sociedade capitalista. Deste contexto consideramos a Saúde e a Segurança do 

Trabalho como práticas que se desenvolvem nos meios: educacional, social, 

econômico, da medicina, da tecnologia e, principalmente, no caráter organizativo da 

produção (jurídico-político e ideológico). Destes atendimentos iniciais e sendo a NR-10, 

por enquanto, não abundantemente examinada no que diz respeito às suas relações 

jurídico-sociais, e do que expomos até aqui, justificamos a busca de compreendermos 

como suas complexas relações são aplicadas, já que sua afirmação textual do primeiro 

ao último item diz que, seu objetivo é a garantia da vida dos trabalhadores em 

eletricidade. A partir do objetivo da NR-10 e que postulamos nossa hipótese neste 

estudo, a saber:           

 

1. Que existe um instinto de resistência, ou seja, uma intuição da classe trabalhadora 

de que as medidas preconizadas pelos �especialistas� em �Segurança e Saúde no 

Trabalho� não correspondem totalmente às suas necessidades, visto tais especialistas 

não considerarem as práticas cotidianas nas realizações das atividades profissionais 

dos trabalhadores como elementos de demanda quando elaboram as Normas de 

segurança do trabalho. Sendo que tais intuições são defendidas por um setor sindical 

que luta pela saúde do trabalho e teorizadas por intelectuais orgânicos de esquerda 

quando, por exemplo, discutem: o medo, o perigo, os aspectos visíveis e invisíveis dos 

acidentes de trabalho, o equilíbrio da saúde física, mental e psíquica etc. A ampliação 

das discussões propostas por esses intelectuais com a intuição da classe operária 

apontam para uma concepção social, uma concepção alternativa à concepção jurídico-

político predominante na sociedade capitalista. 

 

       Da hipótese apresentada e das várias dissertações ou teses que têm como aporte 

teórico os autores que usamos como referências básicas, nossa estratégia consiste em 

testar a NR-10 nos conteúdos acumulados no processo prático/teórico de luta por 

saúde e condições de vida da classe trabalhadora. 



 

 

32 

 

        Esta pesquisa é influenciada: 1º) Sob a compreensão de estudos marxistas; 2º) 

Sob o aprendizado do pesquisador como trabalhador em eletricidade: que se inicia em 

1981 ao freqüentar quatro anos do curso Técnico em Eletrotécnica, imediatamente 

após como funcionário do ramo da eletricidade em 1984 na empresa mineradora (onde 

trabalhou de 84 a 86 como Auxiliar de Material Elétrico) participa como trabalhador-

aluno do Curso Segurança do Trabalho em Eletricidade, e com o passar dos anos no 

ramo da eletricidade ao participar em outros cursos de Segurança em Eletricidade ora 

como trabalhador-aluno e ora como trabalhador-instrutor. A pertinência do tema da 

pesquisa se faz presente e toma corpo quando em 2006, na empresa montadora 

automobilística em que trabalha como Técnico Eletrotécnico (de 1995 aos dias atuais) 

participa como trabalhador-aluno dos cursos Segurança em Instalações e Serviços com 

Eletricidade � NR-10 e Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas 

Proximidades, cursos com o programa e carga horária em cumprimento à NR-10 em 

vigor.  

 

NOTAS 

[1] Introdução crítica, ou como estamos usando Apresentação crítica. Introdução crítica � o conceito de 
Michel Miaille: �introduzir é um termo composto de duas palavras latinas: um advérbio (Intro) e um verbo 

(conduzir � levar para dentro). Introduzir é conduzir de um lugar para outro... (MIAILLE, 1994: 16). Temos 
ainda que: (...) A abstração intelectual permite-me falar de mesa ou de cavalo, mesmo que não tenha 

uma mesa ou um cavalo sob os olhos no momento em que falo deles�. 
Esta faculdade, que parece evidente de tal modo nos é habitual, é, afinal, o que constitui o essencial do 

pensamento abstrato. Mas o pensamento crítico é mais do que o pensamento abstrato: é preciso 

�acrescenta-lhe� a dialética. Que quer isto dizer? O pensamento dialético parte da experiência de que o 

mundo é complexo: o real não mantém as condições de sua existência senão numa luta, quer ela seja 

consciente ou inconsciente. A realidade que me surge num dado momento não é, pois, senão um 

momento, uma fase da sua realização: esta é, de fato, um processo constante. 
Um pensamento dialético é precisamente um pensamento que �compreende� esta existência 

contraditória. Ao contrário, designarei por positivista um pensamento que se limite a descrever o que é 

visível, a mostrar que uma dada coisa que existe se apresenta desta ou daquela maneira, com estas ou 
aquelas características. A abundância dos detalhes que eu poderei produzir sobre esta realidade, tal 

como ela se apresenta, poderá dar-me dela certo conhecimento. E, no entanto, esse conhecimento será 

limitado à própria imagem do que vejo. Completamente diferente é, face ao mesmo objeto, o pensamento 

dialético ou crítico: este encara-o não só no seu estado atual, mas na totalidade da sua existência, quer 

dizer, tanto naquilo que o produziu como no seu futuro.  
(�) Um pensamento crítico já não pode concentrar-se em descrever dado acontecimento social, tal qual 
ele se oferece à observação: ele não pode deixar de o reinserir na totalidade do passado e do futuro da 

sociedade que o produziu. Desenvolvido assim, em todas as suas dimensões, esse acontecimento perde 

seu caráter chão, unidimensional, que a mera descrição lhe conferia: torna-se prenhe de todas as 
determinações que o produziu e de todas as transformações possíveis que podem afetá-lo. A teoria 
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crítica permite não só descobrir os diferentes aspectos escondidos de uma realidade em movimento, mas 

sobretudo abre, então portas de uma nova dimensão... (MIAILLE, 1994: 21, 22 e 23).                
   
[2] Da citação de Dwyer: 
* Ocupational Health and Safety at Work Act. 
** Health and Safety at Work Act. 
(1) Beck, P.K. 1980. The role of regulation in: United States Department of Labor. 1980. Protecting People 
at Work: A Reaader in Occupational Safety and Health, p. 121-127 (p. 123) Washington, DC, United 
States Departament of Labor. 
(2) Mendeloff, J. 1979. Regulating Safety, p. 157-158. Cambridge, MIT Press. 
(3) Martignani, A.; Biocca, M. 1990. Analyses and Perspectives of Occupational Health in the Italian 
National System, p. 3. Trabalho não publicado, apresentado no Congresso Mundial de Sociologia, Madri. 
(4) Japan Institute of Labor. 1982. Industrial and Health, p. 5-6. Japanese IR Series 9. Tóquio: Japan 

Institutue of Labour. 
(5) Kelman, S. 1981. Regulating America, Regulating Sweden � A comparative Study of Occupational 
Safety and Health Policy, Cambridge, ed, MIT Press, p. 202. Deppe, Germany in Navarro, V.; Berman, D. 
(org.), 1983. Health and Work under Capitalism. Farmingdale, NY: Boywood, p. 193-207. (p. 204).   
(6) Juffe, M. 1980. A corps perdu, Paris, Seuil, p. 149-150. 
(7) Deutsch, S. 1981. Extending workplace democracy: struggles to come in job safety and health. Labor 
Studies Journal 6 (primavera): 124-132 (p. 125). 
(8) Campbell, I. B. 1983. Introduction: New Zealand occupational health and safety legislation viewed 
against the world scene. New Zealand Journal of Industial Relations 8(2): 87-96. Nos estados da Austrália 

do Sul, as leis sobre segurança foram mudadas em 1972, Tasmânia em 1977 e Victoria em 1981. No 

Canadá, na província de Saskatchewan em 1972 e 1976, nas de Alberta, Manitoba e New Brunswick em 
1976, nas de Newfoundland e Ontário em 1978 e na de Quebec em 1979, foram adotadas novas leis de 

segurança (p. 88).    
(9) Possas, C. 1981. Saúde e trabalho: a crise da previdência social, Rio de Janeiro, Graal, p. 134. O 
autor se refere a uma circular do governo obrigando as empresas a adotarem departamentos 
especializados de segurança e saúde. E também ao registro, pelo governo, de 40 mil especialistas em 

segurança do trabalho entre 1973 e 1976, p. 132. 
(10) Bauer, M. 1982. Work Accidents and their effect on the. Czechslovakian economy, journal of 
Ocupational Accidents 4: 205-223 (p.207). 
 
[3] OIT � Organização Internacional do Trabalho, criada após a Primeira Guerra Mundial (Tratado de 

Versalhes) é uma agência ligada a ONU � Organização das Nações Unidas, e tem um caráter 

internacional remetido para a melhoria das questões do trabalho nos paises a ela afiliada (este é o 

caráter teórico declarado pela instituição).  
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2. REVISÃO DA LITERATURA: A SEGURANÇA DO TRABALHO � HISTÓRICO 

 

2.1 A SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHO � Christophe Dejours 

 

       As teses de Dejours são resultados de análises históricas de países como a França 

e a Inglaterra, e de pesquisas empíricas realizadas na França, cabendo a nós 

confirmarmos se tais sondagens são adaptáveis a outros países. As questões 

relacionadas à saúde do trabalho são antes de qualquer coisa �fenômenos de ordem 

histórica�, ou seja, a saúde e a segurança do trabalho são condicionadas pelas 

correlações de força entre as classes trabalhadoras e patronais com o Estado: �A 

evolução das condições de vida e de trabalho e, portanto, de saúde dos trabalhadores 

não pode ser dissociada do desenvolvimento das lutas e das reivindicações operárias 

em geral.� (DEJOURS, 2008a: 13). Da concordância teórica, política e metodológica com 

o pressuposto acima é que reconstituímos e expandimos as análises históricas 

apresentadas por Dejours na breve, porém, intensa e precisa introdução do livro �Travail, 

usure mentale� de 1980, traduzido em �A loucura do trabalho� (Brasil final da década de 

80). A finalidade dessa reconstituição é tomarmos um modelo investigativo da evolução 

da luta pela saúde do trabalho como referência, visto a grande necessidade de 

aprofundarmos nossa compreensão do atual estágio desta luta na realidade brasileira.         

 

O SÉCULO XIX E A LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA: PRIMEIRO PERÍODO 

 

       Na história das lutas dos trabalhadores, a saúde e a segurança do trabalho são 

reivindicações do seio da própria classe, isto nos possibilita entendermos que a classe 

burguesa nunca ofereceu as condições de saúde necessárias ao operariado. Hoje, tais 

condições mínimas existentes são de fato, conquistas dos trabalhadores a nível mundial. 

Porém, alguns estudos da questão saúde e trabalho não se reportam a este começo 

histórico, ou quando o fazem descrevem de forma sumária o papel da burguesia como 

propulsora de movimentos higienista com a finalidade de encontrarem solução 

humanista que favorecessem a classe operária, no entanto, Dejours em sua vasta e 

estruturada pesquisa busca nos Annales d�Hygiène Publique nº. 1, (na bibliografia de 
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Dejours, 2008a, esta citação é a de número 83) um exemplo para desmistificar este 

parco entendimento: 

 

A higiene designa os meios a serem postos em prática para preservar a saúde 

das classes privilegiadas e não a da classe operária. Eis como ela é definida 

pelos autores do primeiro número dos Annales: �a higiene pública, que é a arte 

de conservar a saúde dos homens em sociedade, deve receber um grande 

desenvolvimento e fornecer numerosas aplicações ao aperfeiçoamento de 

nossas instituições. É ela que observa as variedades, as oposições, as 

influências dos climas, enfim, que informa os meios de salubridade pública. Ela 

trata da qualidade e da limpeza dos comestíveis e das bebidas, do regime dos 
soldados, dos marinheiros. Ela faz sentir a necessidade das leis sanitárias. Ela 

se estende a tudo o que diz respeito às endemias, às epidemias, às zoonoses, 

aos hospitais, aos hospícios, aos cabarés, aos presídios, às inumações, aos 
cemitérios etc. Vê-se quanto, apenas nesses limites, resta por empreender e por 
realizar nesta parte da ciência. Mas ela ainda tem pela frente um outro futuro, na 

ordem moral. Da investigação dos hábitos, das profissões, de todas as nuanças 

de posições sociais, ela deduz reflexos e conselhos que não deixam de influir na 

força e na riqueza dos Estados. Ela pode, por sua associação com a filosofia e a 

legislação, exercer uma grande influência na marcha do espírito humano. Ela 

deve estabelecer o moralista, e concorrer para a nobre tarefa de diminuir o 
número de enfermidades sociais. As faltas e os crimes são as doenças da 

sociedade, que é preciso trabalhar para curar ou, pelo menos diminuir. E os 

meios de cura serão mais poderosos quando a fisiologia e a higiene 
emprestarem suas luzes à ciência do governo.� (83) (DEJOURS, 2008a: 15).    

  

       Dado que no princípio da industrialização as primeiras organizações de 

trabalhadores já lutam por: redução das jornadas diárias; contra o trabalho infantil; 

contra os baixos salários, contra os acidentes de trabalho etc. Dejours considera que 

estas reivindicações iniciais adquirem em si �um nível propriamente político� (2008a: 16), 

e é contra este nível político das organizações operárias que a burguesia rapidamente 

assume a repressão estatal como solução, e o Estado que até então não intervinha nos 

problemas específicos de cada patrão com seu operário, se restringindo somente a 

defender a propriedade privada do capitalista, com o advento da organização da classe 

trabalhadora passa também a arbitrar esta tensa relação entre trabalhadores versus 

patrões através do Direito. A estratégia do Estado é questionar por meio jurídico-político 

as conquistas do movimento operário. Quando à aplicação de tais conquistas se tornam 

inevitáveis devido ao acirramento entre empregados e patrões, o Estado por meio do 

próprio mecanismo estatal e burocrático, não aplica às leis que validam as conquistas e, 

ainda, lhes põem em discussões nas esferas legais e daí percorrendo anos de 

tramitações nos órgãos oficiais, um exemplo, está na França, onde demorou quinze 
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anos para a lei sobre acidentes de trabalho entrar em vigor (1883 � 1898). Contra essa 

situação jurídica, o movimento operário no século XIX, como afirma Dejours, lutou por 

dois objetivos: �o direito à vida (ou à sobrevivência) e a construção do instrumento 

necessário à sua conquista: a liberdade de organização.� (2008a: 17). Da afirmação de 

Dejours em relação aos principais objetivos do movimento operário do século XIX, 

podemos aqui relacioná-la com o Manifesto Comunista de Marx e Engels: 

 

O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a união cada 

vez mais ampla dos trabalhadores. (...) Aproveita-se das divisões internas da 

burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de certos interesses da classe 
operária como, por exemplo, a lei de jornada de dez horas de trabalho na 

Inglaterra. (MARX; ENGELS, 2006: 94). 
 

       A organização em classe para reagir contra o Estado e patrões, se constitui então 

em luta política e se faz presente entre as várias bandeiras de ordens e 

sistematicamente investindo (lutando) na reivindicação da redução da jornada de 

trabalho, principalmente, como forma de garantia da vida humana para os trabalhadores. 

Esta bandeira é equiparada ao direito à saúde e vida, ou seja, é o grande eixo de luta 

desenvolvida em todo o século XIX. Eixo esse que se bifurca em dois atos: o primeiro 

em organização política/sindical e paralelamente o segundo na luta pela redução da 

jornada de trabalho, portanto, este pilar indissociável deve ser entendido como primeiro 

período ou a �pré-história da saúde dos trabalhadores�. 

 

       A revolução industrial tem como seqüência a influência direta sobre a agricultura, o 

novo modo de vida urbano, as novas relações econômicas etc. Porém, um dos fatos 

mais relevantes é a corrida burguesa para a exploração de matérias-primas e 

combustíveis para a indústria. Neste contexto �originando, assim, um novo proletariado: 

os operários das minas de carvão e de metais.� (ENGELS, 2008: 63), exemplificaremos, 

uma situação adversa e típica desses operários exercitando suas atividades e a relação 

saúde e a segurança do trabalho ao longo do século XIX. No século XVIII e início do 

século XIX, os operários mineiros venciam a escuridão dos veios e galerias abaixo do 

nível do mar com suas velas nas mãos, trabalhando na extração da hulha; se expondo 

às mais variadas doenças e aos acidentes fatais devido à concentração, dentre outros, 
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vários agentes, os gases explosivos � em 1815, os capitalistas ingleses, para 

suprimirem os altos gastos com recuperação de suas propriedades, encomendaram 

para Humphrey Davy um equipamento capaz de diminuir o número elevado de 

explosões. A invenção de Davy foi um dispositivo destinado �a baixar a temperatura� 

emitida pelas velas dos mineiros e conseqüentemente reduzir, os riscos da ignição dos 

gases explosivos. Segundo Dwyer (2006) a lâmpada Davy é um dos primeiros e mais 

famoso dispositivo de segurança do trabalho. O escritor francês Émile Zola, em seu 

memorável romance �Germinal� de 1882, descreve em mais de cinqüenta (50) 

passagens textuais a questão da segurança/insegurança no trabalho vivida por suas 

personagens nas minas de carvão da França: 

   

(...) o depósito de lampiões resplandeceu: um compartimento envidraçado, cheio 
de fileiras de cabides de onde pendiam centenas de lâmpadas Davy, 

inspecionadas e lavadas de véspera, acessas como círios ao fundo de uma 

câmara-ardente. No guichê, cada operário recebia a sua, em que estavam 

gravadas as suas iniciais; depois de examiná-la, ele mesmo a fechava. Enquanto 
isso, um marcador, sentado numa mesa, escrevia no registro a hora da 
descida... Como última precaução, os operários tinham que desfilar diante de um 

verificador que examinava todas as lâmpadas para ver se estavam bem 
fechadas (...) (ZOLA, 1981; 36�37). 

 

       Na clássica obra de Friedrich Engels �A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra�, de 1845, ao fazer comentários sobre a eliminação da combinação gasosa 

responsável pelas explosões nos subterrâneos das minas, Engels cita criticamente a 

lâmpada Davy: 

(...) O metano, que se desprende habitualmente, combinando-se à atmosfera, 

forma um composto gasoso que se inflama com a menos faísca (...) O anidrido 

carbônico, que também se desprende abundantemente, acumula-se nas partes 
mais profundas da mina numa camada tão densa que asfixia qualquer um que 

passe por ali (...) Os funestos efeitos desses dois gases seriam perfeitamente 
evitáveis se se assegurasse uma correta ventilação mediante poços de aeração 

adequados; mas o burguês não gasta seu dinheiro na construção deles e limita-
se a recomendar aos operários o uso exclusivo da lâmpada Davy, cuja 

luminosidade tão débil a torna inservível e, por isso, é substituída por simples 

velas. Se, então, ocorre uma explosão, a responsabilidade é posta na conta da 

negligência dos operários � mas se o burguês tivesse providenciado uma boa 

ventilação, seriam praticamente impossíveis quase todas as explosões. 

Ademais, a qualquer momento as galerias desmoronam, parcial ou totalmente, 
sepultando ou esmagando os trabalhadores. E isso sem contar o mau estado 
dos cabos pelos quais os mineiros descem aos poços (...) (ENGELS, 2008: 282). 
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       Do trecho acima de �Germinal� pode-se enxergar a composição do pensamento 

prático que se tinha ao entregar o equipamento de segurança do trabalho a um operário 

mineiro. Cada operário a partir de então é responsável por evitar acidentes, garantindo o 

uso correto do equipamento. Talvez esteja aí o aparelho ideológico capitalista, o qual 

perdura até hoje de que o número elevado de acidentes do trabalho é diretamente ligado 

ao uso incorreto dos equipamentos de proteção. 

 

Quadro 1 
 

O acidente do trabalho em Germinal de Émile Zola 

 
Exposição Efeitos Causas Equipamentos Procedimentos Uso 

Gases explosivos Acidente fatal Explosão Lâmpada Davy Inspecionar 
Lavar 
Acender 
Examinar 
Fechar 
Verificar 

Pessoal 

Fonte: Formatada a partir de Zola, 1981, p. 36-37. 
 
  
       Contrário ao pensamento dos capitalistas que têm na engenharia de segurança do 

trabalho apenas uma forma de economizarem os �altos custos� envolvidos nas 

explosões das minas, Engels avalia a lâmpada Davy, como um dispositivo paliativo e 

inadequado/débil para o labor dos operários mineiros. Como ele explica acima, a 

debilidade deste dispositivo era �posta na conta da negligência dos operários�, e como 

medida corretiva, ou seja, uma intervenção que elimine a possibilidade de acidentes 

devido à concentração de gases explosivos, ele propõe como defesa da vida dos 

operários: 1) Construção de poços de aeração para garantir ventilação adequada; 2) 

Aumento da luminosidade da lâmpada Davy; 3) Manutenção em elevadores, 

escoramentos etc. Nas propostas em defesa da vida dos operários apresentadas por 

Engels, estão contidas demandas até hoje envolvidas na segurança do trabalho: Para 

ele a burguesia tem a obrigação de gastar economicamente com medidas que eliminem 

a insalubridade e a periculosidade do ambiente de trabalho. Por seu turno, a burguesia 

se propõe a não gastar economicamente com a eliminação dos riscos de explosões e 

com a eliminação de doenças do trabalho, tem como única ação a simples 
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recomendação do uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, 

responsabilidade individual, entretanto, a burguesia já era conhecedora dos acidentes 

fatais e das doenças adquirida pelos mineiros. O médico e pesquisador Bernardino 

Ramazzini, publica em 1700, o livro: �As Doenças dos Trabalhadores� que já em seu 

primeiro capítulo traz a pesquisa � Doenças dos Mineiros: 

 

Enquanto extraem a matéria mineral, contraem gravíssimas doenças rebeldes à 

ação dos remédios que são habitualmente prescritos; porém, ainda que o 

resultado seja duvidoso (...) Porém, nenhuma das pestes mais truculentas que 

atacam os cavouqueiros é mais perniciosa do que aquela que irrompe nas minas 

de mercúrio; os escavadores de minério de mercúrio apenas conseguem atingir 

três anos de trabalho (...) (RAMAZZINI, 2000: 28-29). 
 

       Além do descaso com a saúde dos mineiros, a forma de salários que era paga em 

�geral por medida de volume, e se sua selha não está completamente cheia, nada lhe 

pagam (contudo, se tem excesso, não recebe um tostão a mais)� (ENGELS, 2008: 284), 

sendo estes os outros abusos da relação de trabalho como o sistema de multas, as 

balanças decimais adulteradas, somados a permanente exposição ao risco de saúde e 

ao perigo de morte que eram submetidos os operários mineiros, começaram a constituir 

associações que se desenvolveram na defesa e construções das pautas de 

reivindicações até constituíram comissões de representações para enviarem as 

propostas aos proprietários das minas. No entanto, a burguesia não atendendo e não 

respeitando a união dos mineiros continua a querer negociar individualmente com cada 

operário, como conseqüência desta intransigência e desrespeito tem-se na Inglaterra em 

março de 1844 a grave de 40 mil mineiros. Com um Estado burguês já em pleno 

exercício com Leis, exército e polícia em grandes contingentes a serviço de sua 

propriedade os �reis do carvão� depois de 8 semanas de greve vencem o episódio (se 

pensarmos nos resultados de demissões, ameaças, desalojamento das famílias dos 

grevistas entre outras atrocidades). Mas, se entendermos tal fato histórico como um fato 

de união nacional de um setor da classe operaria que expõe para os outros setores de 

sua classe, pela primeira vez a situação expressa da divisão de classe do novo modelo 

de produção e, ademais, quando os mineiros retornam aos trabalhos, acontecem várias 

explosões nas minas em seqüencias devido à falta de investimentos em medidas 

verdadeiramente conseqüentes para ao menos reduzi-las, é neste momento que como 
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garantia de vida se realizam investigações consideradas profundas no sentido de se 

legitimar em leis à necessidade de proteção de vida dos operários mineiros. 

 

       Na Inglaterra em 1843, nos relatórios sobre acidentes com máquinas, os burgueses 

industriais cunharam a expressão �temeridade culpável� dos operários. Ora, como se era 

de esperar tais burgueses em relação aos acidentes com máquinas julgaram os 

operários imprudentes, ou seja, responsáveis por tal modalidade de acidentes. No 

entanto, Engels faz levantamentos de aspectos esquecidos pelos burgueses na hora de 

avaliarem a situação dos operários e relacioná-las como causa dos acidentes à ousadia 

dos operários: 1) Em nenhum relatório dos burgueses a idéia de suprimir o trabalho 

infantil é indicada, pelo contrário, se o acidente é com uma criança, nos relatórios dos 

burgueses aparecem descrições indicando que as crianças não são prudentes no 

trabalho. Ou seja, a solução para os acidentes com crianças na indústria não passa pela 

solução de fato, mas sim por uma forma de moralização e manutenção da exploração do 

trabalho infantil. 2) Para os adultos que segundo os relatórios são como crianças, pois 

não têm cautelas em suas ações e por isso provocam acidentes, não há nenhuma 

menção em se criar mecanismos para que esses operários conheçam a gravidade dos 

riscos que estão expostos, como também não há nenhuma proposta de instrução e 

elevar o grau de conhecimento dos operários; 3) Para as máquinas que são de fato 

perigosas não há ações concretas em equiparem-nas com dispositivos de proteção; 4) 

Não são consideradas nestes relatórios que acidentes com máquinas tanto em crianças 

como em adultos são causados devidos às pressões, ritmos acelerados de produção e 

trabalho excessivo dentre outros, enfim a burguesia busca retirar de si a culpa e a 

responsabilidade de sanar os acidentes de trabalho com o uso de suas máquinas e 

transferi-las para os ombros dos operários. Consideremos o quadro 2 e o gráfico 1 como 

exemplo desta discussão: 
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Quadro 2 

O acidente com máquinas entre os operários fabris* na década de 1840 

 
País/data Situação 

Manchester, 

1843 

(...) há outros fatores que causam grandes danos físicos aos operários. O trabalho em 

meio às máquinas está sujeito a numerosos acidentes mais ou menos graves, cuja 
conseqüência é a incapacidade parcial ou total do operário para seu trabalho. Muito 

freqüente é o esmagamento de uma flange ou mesmo de um dedo; menos comum, mas 

ocorrente, é metade da mão, a própria mão ou um braço ficarem presos nas engrenagens 
e serem esmagados. De tais acidentes, mesmo os menos graves, geralmente resulta o 
tétano, que provoca a morte. Em Manchester, pode-se ver, além dos muitos deformados, 

um grande número de operários mutilados: falta a uns parte do braço ou todo o braço, a 

alguns o pé, a outros uma porção da perna � é como se estivéssemos em meio a um 

exército que regressa de uma batalha. Mas a parte mais perigosa nas instalações fabris 

são as correias que transmitem a força motriz do eixo para as diferentes máquinas 

(sobretudo se dotadas de argolas, o que pouco a pouco vai desaparecendo): quem é 

apanhado por essas é levado com rapidez de um raio, tem o corpo lançado ao teto, depois 

cai com violência que morre instantaneamente (...). 
 

Fonte: Formatada a partir de Engels, 2008: 200-201 * operários têxteis, trabalhadores na industrialização 

da lã, da seda, do algodão e do linho. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 � Acidentes de operários fabris: Manchester 1843 
Fonte: Formatado a partir de dados apresentados por Engels � A situação da classe trabalhadora na 

Inglaterra (Engels, 2008: 200). 
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       A propósito dos operários fabris de Manchester, Engels descreve as várias 

possibilidades que estes têm em adquirirem as doenças pulmonares. Considerando as 

diferenças existentes em cada organismo humano sua análise principia de que alguns 

suportam por mais tempo a exposição à atmosfera carregada de poeira proveniente da 

matéria-prima de fabricação dos tipos de tecidos; já outros organismos não suportam o 

contato com o ambiente insalubre e, conseqüentemente, se acarretam de doenças 

infecciosas do pulmão gerando diversos sintomas: dores no peito, tosse, insônia, asma, 

tuberculose pulmonar etc. As observações feitas por Engels, são frutos de pesquisa 

desenvolvidas com médicos que como ele também �condenam asperamente� a 

insalubridade desse tipo de trabalho e a despreocupação que os burgueses industriais 

têm pelos operários que sofrem nestas condições adversa a vida. 

       Entretanto, a doença não é a única adversidade a vida dos operários fabris, os 

acidentes são inúmeros e a modalidade de acidentes com máquinas (principalmente em 

suas partes moveis � veja o quadro 2) é uma realidade crescente. Dos relatos de 

acidentes do jornal Manchester Guardian, entre 12 de junho e 3 de agosto de 1844, 

Engels, descreve o número de óbitos e de acidentes com operários fabris. 

Transformamos sua descrição em gráfico (veja gráfico 1) no sentido de visualizarmos 

que, com o crescimento do uso de máquinas também cresceu o numero de acidentes. 

Em 1843, dos 2426 acidentes de trabalho atendidos pelo Hospital de Manchester: 1464 

foram acidentes de todos os tipos (espécie), e os outros 962 acidentes (feridos ou 

mutilados) foram exclusivamente provocados por máquinas. Isto é, para cada 5 registros 

de acidentes, 2 têm como origem ou causa às máquinas, ou seja, 40% dos acidentes 

registrados são devido à falta de segurança nas máquinas. 

 

       A despeito de alguns historiadores �joviais� e não-marxistas tentarem criar por meios 

de técnicas comparativas, estatísticas e projeções salariais um novo relato para a vida 

da classe trabalhadora na Inglaterra no começo (propriamente dito) do capitalismo. Se 

por um lado eles se basearam em �deslizes e erros secundários de Engels�, por outro 

lado, contraditoriamente, também se basearam na obra de Engels, pois �o seu livro 

sobre as condições da classe trabalhadora era a única obra contemporânea importante 

que tentava tratar da classe trabalhadora como um todo, de que foi impressa 
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consistentemente� (HOBSBAWM, 2000: 135). No entanto, tais historiadores não 

sustentaram por muito tempo a influência que a princípio da sua posição diferenciada 

conseguiram arrematar, suas tentativas fixadas em estatísticas na qual declaravam que 

�o começo do capitalismo deixou o povo em melhores condições financeiras falhara� 

(2000: 134). Eles desconsideraram os estudos de vários observadores marxistas e não-

marxistas contemporâneos; o acervo de documentações sobre �as horríveis condições 

sociais e econômicas� de toda a classe trabalhadora; os registros de prisões dos pobres 

devido a acusações de vadiagem; os grupos denominados de �quebradores de 

máquinas�, o Luddismo; o descontentamento em geral e o surgimento de ações radicais 

na primeira metade do século XIX; o surgimento maciço do sindicalismo revolucionário; 

o Cartismo e enfim todas as grandes e as variadas �tentativas de levantes armados� 

realizados pelo povo e pela classe trabalhadora na sua construção política.  Do que foi 

exposto queremos somente afirmar que a organização política/sindical e a defesa da 

vida dos trabalhadores são elementos que caminharam juntos nesta longa luta travada 

por operários da mineração e de outros ramos fabris, que tão acertadamente foi 

denominada de primeiro período ou a �pré-história da saúde dos trabalhadores� no 

século XIX. 

 

DA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL A 1968: SEGUNDO PERÍODO 

 

       Dejours corrobora que na França o século XX, começa com a confirmação por parte 

do Estado de algumas leis sociais específicas à saúde dos trabalhadores: 1893 � Lei 

sobre a higiene e a segurança dos trabalhadores da indústria; 1898 � Lei sobre os 

acidentes de trabalho e sua indenização; 1905 � Lei de aposentadoria dos mineiros; 

1910 � Lei de aposentadoria para o conjunto de trabalhadores após 65 anos de idade. 

Seguindo esta tendência Dejours diz que: 

 
Salvar o corpo dos acidentes, prevenir as doenças profissionais e as 

intoxicações por produtos industriais, assegurar aos trabalhadores cuidados e 

tratamentos convenientes, dos quais se beneficiavam até então sobretudo as 

classes abastadas, esse é o eixo em torno do qual se desenvolvem as lutas na 

frente pela saúde. (DEJOURS, 2008a: 18). 
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       Sendo que a existência de ações práticas em busca da saúde e da segurança do 

trabalho são devido às condições reais das correlações de força entre as classes 

trabalhadoras e patronais com o Estado, observamos aí que a organização dos 

trabalhadores na Europa é de fato uma força política, que permite a seus membros criar 

um programa onde à proteção da saúde aparece como um ponto específico da 

identidade homem-saúde-trabalho: 

 

Olhando-se de perto, as palavras de ordem neste domínio concernem à 

prevenção de acidentes, a luta contra as doenças, ao direito aos cuidados 

médicos, isto é, à saúde do corpo. Pode-se dizer que esse segundo período da 
�história da saúde dos trabalhadores� caracteriza-se pela revelação do corpo 
como ponto de impacto da exploração. (DEJOURS, 2008a: 21). 
 
 

       Das reivindicações e lutas pela saúde que o movimento operário fez na Europa, por 

exemplo, contra o perigo devido à falta de segurança das máquinas mecanizadas. 

Houve uma longa trajetória vide as observações que Engels faz em Manchester em 

1843, e com a intensificação da lutas pela saúde do corpo e que em meados do século 

XX é institucionalizada leis de garantia desta conquista, e só em 1963 a OIT as toma 

como agenda contra os perigos e acidentes fatais produzidos por tais máquinas. 

 

Quadro 3 

Legislação sobre as máquinas no século XX 

 

País/data Legislação 

França, 1951.  (...) Uma tendência aparece, a partir da lei de 1903, em favor da atenuação 

dos perigos e da insalubridade, isto é, da supressão das causas de acidente e 

de doença. Ela só ganhará corpo, verdadeiramente, na lei de 1919, modificada 

em 1951, que prevê que as máquinas ou partes de máquinas perigosas, para 
as quais existam dispositivos de proteção de eficácia reconhecida, não 

possam ser desprovidas destes dispositivos (...). 
Suíça: Genebra, 1963.  4. Todos os volantes, engrenagens, cones ou cilindros de fricção, excêntricos, 

polias, correias, correntes, pinhões, roscas sem fim, bielas e corrediças, assim 

como os trastes (inclusive as extremidades) e outras peças de transmissão 

que forem suscetíveis igualmente de apresentar perigo para as pessoas que 

entrarem em contato com esses elementos, quando estes estiverem em 
movimento deverão ser desenhados ou protegidos a fim de prevenir estes 

perigos. Os controles de máquinas deverão ser desenhados ou protegidos a 

fim de prevenir qualquer perigo. 
Fonte: Formatada a partir: França � Dejours, 2008a, p.20 e Suíça (OIT � Convenção 119, Artigo II, item 4). 
Quadro 3 � Legislação sobre as máquinas no século XX 
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       Desta longa e árdua trajetória Dejours destaca como construção deste segundo 

período algumas datas e fatos, que passaremos a apresentá-los: 

 

a) GUERRA DE 1914-1918 

       Para Dejours a produção industrial nessa época toma um salto qualitativo, isto é, as 

necessidades da guerra dão um novo impulso às estratégias de produção da indústria 

da guerra: redução na duração de trabalho nestas indústrias; mudanças no quadro de 

reserva de mão-de-obra resultante do número de mortos e mutilados e desta 

decorrência os inválidos são reincididos na produção como parte do esforço de 

recuperação da produção, dentre outros estes são elementos que �formam as condições 

de uma reviravolta na relação homem-trabalho� (DEJOURS, 2008a: 18). 

       A literatura sobre a Primeira Guerra Mundial é extensa e arriscada visto ao 

tratamento exclusivamente factual que alguns historiadores e entidades oferecem ao 

episódio. Obstante a esta visão restringida e tendenciosa optamos pelo relato de: John 

Reed e os estudos de: Eric J. Hobsbawm, e Geoff Eley para que de forma compendiada, 

porém, com fidúcia complementarmos a analogia mister com a tese de Dejours. 

       Em um texto publicado originalmente em 1917, o jornalista e escritor John Reed 

declara que esteve em várias frentes de batalhas e acompanhou as ações beligerantes 

em cinco fronts durante um ano e meio, com o intenso olhar crítico da situação e 

posicionamento expresso admite que viu �muitas coisas horríveis�, em Londres, o 

reinado requeria a população masculina: �Seu Rei e seu país precisam de você! Aliste-

se! Apenas para a Guerra!� (REED, 2001: 109), nos ambientes públicos e abertos, 

�grupos de jovens realizavam exercícios militares � funcionários de banco, corretores da 

bolsa, alunos de universidades e de escolas públicas� (2001: 109); em suas entrevistas 

constatou que o povo da Inglaterra quase não sabia nada sobre a guerra como também 

não se importavam pelos motivos apresentados pelo Estado, a preocupação da 

população era que independente dos ensejos da guerra era ela que �precisava lutar� 

independente de ser recrutada ou voluntária! Reed refere que neste momento as 

empresas e indústrias tiveram como ocupação demitir seus funcionários e operários em 

idade militar: 

... E uma lista negra patriótica se encarregou de impedir que conseguissem outro 

trabalho; o lema era �Alistar-se ou morrer de fome�. Lembro-me de ver uma fila 
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enorme de caminhões atravessando Trafalgar Square, cheios de jovens e com 
cartazes dizendo �O Presente da Harrod�s ao Império�. Lá dentro iam 

funcionários das lojas Harrod�s, sendo levados ao posto de recrutamento... 

(REED, 2001: 109). 
 

       O professor e historiador Eric J. Hobsbawm, examina que desde a Revolução 

Industrial a história da economia mundial �tem sido de acelerado progresso técnico, de 

contínuo mas irregular crescimento econômico, e de crescente �globalização�, ou seja, 

de uma divisão mundial cada vez mais elaborada e complexa de trabalho...� 

(HOBSBAWM, 1998: 92), é evidente que nesta constatação de Hobsbawm, esteja um 

dos prováveis germes da famigerada Primeira Guerra Mundial. No entanto, do contexto 

abstruso desta guerra, o queremos aqui é evidenciar o que Dejours chama de 

�condições de uma reviravolta na relação homem-trabalho�, é surpreendente que o fim 

da guerra produziu �um número substancial de novos países na Europa e no Oriente 

Médio� (1998: 93), esta nova geopolítica se tornou uma das expectativas dos Estados e 

industriais capitalistas que agora apostavam nas realizações de comercializações 

internacionais, com os aumentos de demandas de produção para exportações: �Tanto 

homens de negócios quanto governos tinham tido a esperança que, após a perturbação 

temporária da guerra mundial, a economia mundial de alguma forma retornasse aos dias 

felizes de antes de 1914, que encaravam como normais�. (1998: 93-94). Apesar da 

�esperança� depositada no pós-guerra, os tais homens dos governos e de negócios por 

desconsiderarem outros elementos como o fluxo de refugiados, as baixas humanas, os 

sobreviventes dos fronts com mutilações, as revoluções, as lutas dos operários da 

indústria armamentista etc., tiveram dificuldades em reajustar a economia mundial 

conforme suas esperanças: 

 

E de fato o boom imediatamente após a guerra, pelo menos nos países não 

perturbados por revoluções e guerras civis, parecia promissor embora as 

empresas e governos não vissem com bons olhos o poder enormemente 

fortalecido dos trabalhadores e dos sindicatos, o que parecia significar o 
aumento dos custos de produção, devido a salários maiores e menos horas de 

trabalho... (HOBSBAWM, 1998: 94). 
 

       Para unirmos as observações de Dejours a propósito do fortalecimento do 

movimento operário no acontecimento da Primeira Guerra Mundial, recorremos 

presentemente ao Professor Geoff Eley e seu memorável estudo sobre: A História da 
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esquerda na Europa entre 1850 a 2000. A respeito da Guerra de 1914-18 e a 

reestruturação do movimento operário Eley caracteriza que: havia um forte 

ressentimento dos trabalhadores contra as privações da guerra (o racionamento de 

alimentos); contra as limitações das liberdades civis e a criação de ideologias �policial-

repressivas�; à medida que a guerra continuava os defensores da classe trabalhadora 

através de militância direta exigiam o fim do sofrimento da guerra e por conseqüência o 

fim da guerra. Nesse momento árduo a guerra transformou a afinidade entre os 

militantes do movimento trabalhista e a classe operária em geral, também encerrou a 

linha que pairava entre ações econômicas e ações políticas, tão forte combatidas antes 

da guerra. Eley demonstra como indicador da situação daquela ocasião o número de 

greve: 

Na Grã-Bretanha, esse número chegou a cair tanto quanto no continente com o 

início da guerra: em 1915-16, o número total de greves caiu de 672 para 532 (e 
de 401 mil grevistas para 235mil), mas num nível ainda mais alto que o dos anos 

de paz de 1902-10 e que a taxa de greves no continente durante a guerra; em 
1917-18 os dissídios recuperaram os níveis imediatamente anteriores à guerra, 

passando de 730 para 1.165 greves e de 575 mil para 932 mil grevistas, 
respectivamente. Em outros países da Europa, o declínio e a recuperação da 

militância foram mais dramáticos. Dos valores mínimos de 1914-15, as greves 
francesas passaram de 314 e 41 mil grevistas, em 1916, para 696 e 294 mil, em 
1917, um nível comparável ao de antes de 1914, mas com mais grevistas 

envolvidos em menos dissídios...  (ELEY, 2005: 171). 
 

       Mesmo que, não tenhamos aprofundado a temática desenvolvida por Reed, 

Hobsbawm e Eley, consideramos ter vinculado circunstâncias críticas e históricas 

ressaltadas por estes estudiosos na proposta de confirmarmos que o período paradoxal 

começado pela Primeira Guerra Mundial é um marco nos arrolamentos de sustentação 

da luta política no movimento sindical.  Da importância desta luta política, que 

influenciada ao mesmo tempo pela tragédia da guerra em si, é que aparece às 

reivindicações diversas e específicas de proteção do corpo do trabalhador, inaugurando 

o segundo período de luta da �história da saúde dos trabalhadores�, tal quão ampara 

Dejours em sua tese.        

    

b) INTRODUÇÃO DO TAYLORISMO COM A ORGANIZAÇÃO CIENTÍFICA DO 

TRABALHO � O. C. T. 
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       Da apresentação de �Travail, usere mentale� em 1980, até os dias atuais a 

discussão em torno da �Organização Cientifica do Trabalho� defendida por Taylor em 

�Princípios de Administração Científica� publicado em 1911, tem sido calorosa e 

diversificada em múltiplos pontos de vista. Quão intensamente, por exemplo, o 

significado da interpretação e compreensão teórica deste modelo de organização, isto é, 

o que é de fato o Taylorismo na questão da composição das forças produtivas? E qual a 

conseqüência de sua ação sobre o corpo e a mente do trabalhador? Se levarmos em 

conta o considerável número de estudiosos que se dedicaram ao tema entre as décadas 

de 20-70 e das conclusões postadas em que alguns epítomes são hoje revalidados, 

enquanto outros protestados, há de concluirmos o valor desta discussão ao abordar este 

padrão realçado na produção industrial capitalista do século XX. 

       Na Conferência-debate do Institut National de Recherche Agronomique, realizada 

em Paris no dia 20 de março de 2003, sobre o padrão das análises do universo do 

�Trabalho� adotado pelos pesquisadores nos anos 60 e 70, Dejours declarou que: 

 

(...) o modelo de referência é, para os pesquisadores, a produção industrial em 

massa, tendo como centro a linha de montagem automotiva e fordiana. Penso 
em particular nos trabalhos de Robert Linhart (1976) e de Benjamin Coriat 
(1979), que tiveram um papel importante na minha própria formação (...) 

(DEJOURS, 2008b: 36). 
 

       Da recente declaração, medidas as proporções, percebemos um custeio teórico, 

assim como: antigos e presentes artigos de Dejours, quando relacionados ao tema do 

taylorismo trazem, firmemente, em suas bibliografias: 1) CORIAT, B. Science, technique 

et capital. Seuil, 1 vol., 1976; 2) CORIAT, B. L�atelier et le chronemètre. Bourgois, 1 vol., 

1979; 3) LINHART, R. Lenine, les paysans, Taylor. 1 vol., Seuil, 1976.; 4) LINHART, R. 

L�établi. Editions de Minuit, 1 vol., 1978. Deste contexto teórico apresentaremos 

conforme Linhart (1976 na França e 1983 no Brasil), a análise clássica dos problemas 

que o sistema Taylor tenta enfrentar, a saber: a) a luta contra a indolência natural e 

sistemática do trabalhador, já que Taylor diz ter constatado que todos os operários 

praticam a indolência, ou seja, produzem sistematicamente abaixo do que são 

fisicamente capazes de produzir; b) e com base nesta constatação ele (Taylor) se lança 

a retirar o freio da produtividade assentado pelo trabalhador, para isso, sistematiza e 
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classifica o processo prático de produção o qual denomina de científico, Linhart analisa 

que: 

Em última análise, segundo Taylor, trata-se de um problema de relação de 

forças e de saber. Mais precisamente, de relação de forças, no saber. No fundo, 

os operários sentem-se livres para frear a produção porque os patrões e os 

dirigentes de empresas os deixam praticamente livres para usar os métodos de 

trabalho que consideram bons, que lhes foram transmitidos por seus camaradas 
mais experientes. O know-how profissional é, de certa forma, um capital nas 

mãos dos operários: os patrões compram o uso deste capital mas não dispõem 

dele diretamente e, por conseguinte, ignoram de que modo o trabalho deve ser 
feito, qual o tempo �justo� que deve ser designado para cada tarefa etc. 

Contando com esta ignorância de seus empregadores, os operários impõem 

suas próprias normas, inferiores à produtividade possível. Troquemos esta 
posição de monopólio dos operários em termos de know-how profissional e eles 
ficarão em nossas mãos, no que diz respeito a normas de tempos e de 

rendimentos: esta é a conclusão de Taylor, o objetivo explícito de todo o seu 

sistema de �direção científica do trabalho�. (LINHART, 1983: 79). 
 

       O modelo de �organização do trabalho� que foi experimentado nos Estados Unidos, 

desde 1890, tem como ocupação básica fornecer ao capitalismo a apropriação dos 

conhecimentos práticos, adquiridos pelos operários no processo de trabalho. O método 

científico se atalha na presteza de classificar, sistematizar e enquadrar a prática de cada 

operação com exclusiva intenção de conter a técnica em mãos do capital para assim 

impor o ritmo e a configuração do trabalho, privando os operários de iniciativas nas 

operações e desta forma tirando-lhes a influência do processo produtivo e, mais que 

isso, lhes induzindo a acreditarem que não devam pensar, pois, o especialista em 

cronometragem já pensou e programou por quem somente opera. 

       Em 1912/1913 na França as usinas Renault, inicio-se uma greve contra a adoção do 

sistema Taylor e da cronometragem. Linhart, também expõe que mesmo nos Estados 

Unidos, o sistema Taylor enfrenta a resistência dos sindicatos (LINHART,1983), no 

entanto, o que temos naquela década é o alastramento deste método na produção 

mundial. Da afirmação de Dejours: �Penso em particular nos trabalhos de Robert Linhart 

(1976) e de Benjamin Coriat (1979), que tiveram um papel importante na minha própria 

formação� (DEJOURS, 2008b: 36). Podemos examinar a intensidade da asseveração ao 

conferirmos a síntese, em que ele (Dejours) profere que o taylorismo é a modalidade de 

organização de trabalho que tem repercussão direta em disciplinar o corpo e suscitar 

�exigências fisiológicas� para determinar o tempo e o ritmo do trabalho produtivo; além 

de aspirar neutralizar �a atividade mental dos operários� em afastar �o trabalho 
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intelectual do trabalho manual�, nesta acepção o corpo do trabalhador aparece como 

única vítima deste padrão, no entanto, �o aparelho psíquico� é também bastante abalado 

por este modelo da engenharia de produção que desapropria o know-how profissional e 

apropria-se do saber coletivo dos trabalhadores (DEJOURS, 2008a). Ao concluirmos 

esta resumida apresentação do método denominado de �Organização Científica do 

Trabalho�, que vem desde os anos 80 compondo as tese de Dejours, somente 

necessitamos acrescer que o próprio Linhart em 1975, já verificava que existia a forma 

clássica de se ler Taylor, que estava concentrada nos textos e, a outra em que se 

observava nos cinqüenta anos da prática desse método com o seu �relativo fracasso� 

acentuando-se, quando até mesmo para os capitalistas o arquétipo praticado era 

responsável por diminuições em seus lucros (LINHART, 1983). A princípio ilustrativo, 

partindo da ressalva tão entusiástica de Linhart a propósito da dupla visão 

proporcionada ao taylorismo, competi notar a tese de Benedito Rodrigues de Moraes 

Neto, que no capítulo �Uma Crítica à Visão Crítica do Taylorismo e do Fordismo� na 

subseção �Comentários sobre Benjamin Coriat� faz uma arrebatadora crítica a respeito 

do que considera um desentendimento de Coriat: 

 
Quanto ao taylorismo, não consegue Coriat observar que este não pode ser 

considerado como uma manifestação, e muito menos como a manifestação das 

�características especificamente capitalistas do processo de trabalho� 

explicitadas por Marx. Pelo contrário, todo o esforço de nosso trabalho foi 

mostrar que o taylorismo não se ajusta à forma desenvolvida da produção 

capitalista (sistema automático de maquinaria), caracterizando-se, isto sim, como 
uma recriação da manufatura. (MORAES NETO, 1991: 95). 

 

       A elucidação acima serve muito mais como uma provocação necessária para o 

âmbito da pesquisa social em que as forças produtivas estão em discussão. 

Historicamente este tema não está esgotado, validadas, por exemplo, nas apreciações 

de Moraes Neto contrárias as de Coriat. Independente do aprofundamento necessário 

da polêmica teórica no campo da luta de classes entende-se que as operações padrão 

adotadas pelo taylorismo buscavam classificar os movimentos básicos do corpo 

humano; medir a velocidade dos movimentos e identificar o consumo energético 

humano; os batimentos cardíacos; a separação em trabalho manual e trabalho 

intelectual etc., com o objetivo de padronizar e quantificar o ânimo para exclusivamente 

melhorar a produção capitalista. Braverman, em suas pesquisas da década de 60, 
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sintetiza que Taylor empenhava-se em estudar o tempo para com isso obter �controle 

sobre o trabalho�, enquanto que Gilbreth, seguidor de Taylor acrescentou as pesquisas e 

estudos do tempo o �conceito de estudos do movimento� e obtiveram como resultados 

tabelas e gráficos utilizados por engenheiros, planejadores, gerentes e demais 

representantes do capital que se dedicavam a lucrar com a produção seriada e rápida: 

 

Quadro 4 
Símbolo dos movimentos básicos do corpo de therblig 

 

 
Símbolo/ Movimento Símbolo/Movimento 

G/Segurar UD/Demora inevitável 
RL/Soltar o objeto AD/Demora evitável 

P/Posição H/ Manter 
PP/Posição anterior R/Descanso 

A/Juntar PN/Planejar 
DA/Desmontar I/Inspecionar 

U/Usar W/andar 
SH/Procurar B/Ligar 
ST/Escolher SI/Sentar 

TL/Transportar com carga SD/Levantar 
TE/Transportar sem carga K/Ajoelhar 

Fonte: Braverman, 1981, p. 152. 
 

       Para os adeptos do taylorismo: therblig é o estudo dos movimentos básicos do 

corpo, designação que serviu de homenagem ao seu pesquisador Gilbreth (no caso a 

variante de seu nome lido ao contrário). Sendo o therblig o primeiro de uma série de 

sistemas de dados padronizados e adotados por muitas empresas, com o objetivo de 

encarar os seres humanos em termos de máquinas operadas pela gerência do 

capitalismo (BRAVERMAN, 1981). Ao repetirmos a interrogação com que abrimos este 

item: Qual a conseqüência da ação do taylorismo sobre o corpo e a mente do 

trabalhador? Não nos cabe novamente o nexo da dúvida, mais sim de detectar que este 

modelo traz na sua concepção teórica a idéia de desintegrar o esforço humano do 

trabalho é reduzi-lo a apenas movimentos universais com prejuízos ao corpo e mente, e 

no caso da perda total da saúde, trocá-los como as máquinas, materiais etc. 

       

c) ETAPA ABERTA A PARTIR DA GUERRA 
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       Dejours discerne que a partir da Primeira Guerra Mundial, paradoxalmente, se abriu 

uma etapa importante à saúde do trabalho caracterizado, especialmente, com a redução 

da jornada diária de trabalho para 8 horas em 1916, e factualmente ocorrendo à 

construção dos fundamentos da Medicina do Trabalho. 

       Marx, pergunta: De quanto é o tempo durante o qual o capital pode consumir a força 

de trabalho, cujo valor diário ele paga? Por quanto tempo pode ser prolongada a jornada 

de trabalho além do tempo de trabalho necessário à reprodução dessa mesma força de 

trabalho? (MARX, 1996: 378). Das investigações de Marx, abrigamos a existência 

condicionante da jornada de trabalho normal como uma das causas da melhoria da 

saúde do trabalho. 

       A Medicina do Trabalho genuinamente para a saúde do homem/mulher trabalhador, 

só pode ser embasada quando alforriada da sujeição do capital (comedida as evasões 

da violência da sociedade dominante) e atuar com os dois aspectos envolvidos na 

concepção de saúde humana, isto é, a saúde física e a saúde social. Neste ínterim a 

redução da jornada de trabalho é determinantemente imbricada com a saúde e a 

segurança do trabalho. Em O Capital, Primeiro Livro, Capítulo VIII, �A Jornada de 

Trabalho� Marx, trata dos limites dessa jornada partindo do pressuposto que: 

 

A força de trabalho seja comprada e vendida pelo seu valor. Seu valor, como o 
de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário 

à sua produção. Se, portanto, a produção dos meios de subsistência médios 

diários do trabalhador exige 6 horas, então ele precisa trabalhar 6 horas por dia 
para produzir diariamente sua força de trabalho (...) (MARX, 1996: 345). 

 

       Partindo deste esclarecimento, há de concluirmos que a jornada de trabalho precisa 

ser diretamente medida de modo a garantir a reprodução da força de trabalho diário 

refletindo no valor recebido por sua venda. Todavia, o competente Marx, nos adverte 

que não só com isso é apresentada a �grandeza da própria jornada de trabalho�, ou 

seja, a jornada de trabalho é composta do tempo de trabalho necessário + o 

prolongamento da jornada, o �mais-trabalho�. Marx, oferece um exemplo em que: 

 

A linha a_____b represente a duração ou o comprimento do tempo de trabalho 

necessário, digamos 6 horas. Conforme o trabalho seja prolongado em 1, 3 ou 6 

horas, obtemos as três diferentes linhas: Jornada de trabalho I a_____b__c, 
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Jornada de trabalho II a_____b___c, Jornada de trabalho III a_____b_____c que 
representam três jornadas de trabalho de 7, 9 e 12 horas. (MARX, 1996: 345). 

 

       Este prolongamento bc representa o mais-trabalho. Equivale dizer que a jornada de 

trabalho é = ab + bc, ou ainda, ac, com isso, a jornada de trabalho se torna variável a 

partir de bc.  A grandeza de bc em relação à ac pode continuamente ser examinada pela 

fórmula na jornada I: 1/6 de ab, na II: 3/6 de ab e na III: 6/6 de ab. Desta proporção 

{tempo de mais trabalho/tempo de trabalho necessário} determina-se a taxa da Mais-

Valia [1]. A jornada de trabalho é alterável, ela depende do trabalho necessário para a 

consecutiva �reprodução do próprio trabalhador� e da extensão do mais-trabalho. Ao 

coroar a discussão matemática ou profiramos econômica Marx, ressalta que: 

 

Com base no modo de produção capitalista, no entanto, o trabalho necessário 

pode constituir apenas parte de sua jornada de trabalho [...] a jornada de 
trabalho possui um limite máximo. Ela não é, a partir de certo limite, mais 

prolongável. Esse limite Maximo é duplamente determinado. Uma vez pela 

limitação física da força de trabalho. Uma pessoa pode, durante o dia natural de 

24 horas, despender apenas determinado quantum de força vital. Dessa forma, 

um cavalo pode trabalhar, um dia após o outro, somente 8 horas. Durante parte 

do dia, a força precisa repousar, dormir, durante outra parte do dia, a pessoa tem 

outras necessidades físicas a satisfazer, alimentar-se, limpar-se, vestir-se etc. 
Além desse limite puramente físico, o prolongamento da jornada de trabalho 

esbarra em limites morais. O trabalhador precisa de tempo para satisfazer a 
necessidades espirituais e sociais, cuja extensão e número são determinados 
pelo nível geral de cultura. A variação da jornada de trabalho se move, portanto, 

dentro de barreiras físicas e sociais. (MARX, 1996: 346). 
 

       Os detentores do modo de produção em todos os tempos têm como objetivo 

apropriar-se do mais-trabalho, seja este produzido pelo trabalhador livre ou não. Por 

isso, para os monopolistas dos meios de produção a jornada de trabalho demasiada é 

sempre o excedente incluído em planos socioeconômicos, tais apropriadores se nutrem 

ao fazerem com que o proletário trabalhe para eles durante o máximo possível, além de 

não considerarem o limite físico e o limite social quando subtrai parte da substância do 

trabalho alheio. A contemporizada jornada de trabalho por meio de campanhas 

ideológicas capitalistas se desassocia da analogia de condições de saúde e segurança 

do trabalho, ao abstraírem a saúde de sua afinidade com a história de luta por uma 

jornada de trabalho normal apassivam as contradições certificadas por legislações do 

Estado burguês. A luta para a criação de uma jornada de trabalho normal vem se 
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arrastando por um longo período e gerando alto grau de conseqüências, para Marx: �é, 

por isso, o produto de uma guerra civil de longa duração, mais ou menos oculta entre a 

classe capitalista e a classe trabalhadora. Como a luta foi inaugurada no âmbito da 

indústria mais moderna, travou-se primeiro na terra natal dessa indústria, na Inglaterra.� 

(1996: 413).          

       A jornada de trabalho dos operários fabris (têxteis) do século XIX, era em média de 

14 a 16 horas diária. Imediatamente, a luta por uma jornada de �10 horas de trabalho�, 

tronou-se a palavra de ordem destes trabalhadores. Engels, na descrição das condições 

do operariado inglês, associa: 

 Que a exposição prolongada em determinado ambiente insalubre nas indústrias 

fabris (lã, seda, algodão e linho) é causa de doenças: locais úmidos; com a 

atmosfera pobre em oxigênio carregada de pó, vapores e óleos; com maquinarias 

sem proteção mínima em suas partes moveis etc.; 

 Que o tempo prolongado em determinado trabalho nestas mesmas indústrias é 

causa de doenças: deformação da coluna vertebral e pernas; aleijamentos; 

ulceras; resfriados; atrofia muscular; infecções pulmonares (tosse, asma, 

tuberculose); perda da visão; mutilação em máquinas; insônia; além das doenças 

apresentadas às mulheres ainda sofrem de aborto espontâneo e menstruações 

irregulares etc. 
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Gráfico 2 � Lutas e Leis pela redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias na Inglaterra: 1796 � 
1844 
Fonte: Formatada a partir de: Os diferentes ramos da indústria: os operários fabris em sentido estrito, 
(1796/p.187; 1802/p.187; 1817-1819/p.205; 1825/p.206; 1831/p.205-206; 1832/p.206; 1833/p.208; 
1839/p.210 e 1844/p.211). ENGELS, 2008: p.173-222. 
 
       O gráfico 2, traz um sucinto, porém, relevante período das Lutas e Leis pela 

Redução da Jornada de Trabalho para 10 horas diárias na Inglaterra: 1796 � 1844.  A 

partir de 1796 (a), a opinião pública pronunciou-se contra o sistema conhecido como 

�condição de aprendizes�, a nova indústria com seus novos industriais adejavam 

crianças nas casas de assistência à infância pobre, e lhes alojavam coletivamente, 

levando-as para suas fábricas a trabalharem na atualizada �condição de aprendizes�, em 

que a média da jornada de trabalho diária variava entre 15 e 16 horas. A manifestação 

pública se tornou tão contrária a este expediente que forçou o Parlamento a tomar 

atitude oposta a tal condição. 

       Da opinião pública e as conseqüências das manifestações populares 

desencadeadas, o Poder Público cria em 1802 (b), a Factory act (Lei fabril), 

denominada �Lei sobre os aprendizes�, que limitava a jornada em 12 horas diárias e 

proibia o trabalho noturno para crianças e aprendizes. Até que em 1817 (c), surgem 

Petições e Comunicações solicitando ao Poder Executivo que instaurasse leis de 

promoção e garantia à proteção da saúde dos operários (especialmente às crianças). 

L utas  e  Le is  pe la  redução  da  jo rnad a de  traba lho  para  

10  horas  d iá rias  na  Ing la terra : 1796  - 1844
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Nos momentos seguintes 1819 (d) e 1825 (e), duas leis respectivamente são escritas: 

primeiro a Lei que proíbe o emprego de crianças com menos de 9 anos como também 

proíbe o trabalho noturno para crianças entre 9 e 16 anos e por fim limitava a jornada 

de trabalho a doze horas diárias; a segunda estabelecia que independente das 

interrupções para refeições as jornadas diárias não ultrapassassem treze horas e meia 

(* As leis de 19 e 25 como não contemplaram um meio de aplicação, não foram 

respeitadas pelos industriais). 

       Na interminável, luta pela jornada de 10 horas diárias. Aparece em 1831 (f) a lei 

que proibiu o trabalho noturno para menores de 21 anos e determinou, para os 

menores de 18 anos, a jornada máxima de trabalho de doze horas diárias exceto aos 

sábados, que a jornada foi determinada em nove horas. O movimento operário inglês 

em 1832 (g), através das Associações Operarias, retoma como centro das agitações a 

luta por �uma lei das dez horas� convocando toda a população trabalhadora a defender 

esta bandeira. Em decorrência das lutas de 32, aparece em 1833 (h) a Lei que proibiu 

(exceto na indústria da seda) o trabalho de menores de 9 anos e limita a duração da 

jornada de trabalho das crianças entre 9 e 13 anos a 48 horas semanais ou, no 

máximo, a 9 horas diárias, e a dos jovens entre 14 e 18 anos a 69 horas semanais ou, 

no máximo 12 horas diárias; e, mais uma vez a proibição do trabalho noturno para 

todos os menores de 18 anos se fez presente na redação legal, no entanto, tal lei só 

entra em vigor em 1º de outubro de 1844. Já em 1839 (i), a grande agitação dos 

trabalhadores em favor �das dez horas de trabalho�, chega no formato de proposta à 

Câmara dos Comuns, através das mãos de Ashley e Oastler. Só em 1843 (j), aparece a 

Lei que limitava o trabalho infantil a seis horas e meia e solicitava a criação de melhores 

escolas (os dispositivos desta lei não vigoraram devido à oposição dos Anglicanos) e 

em 1844 (k), escreve-se a �Lei sobre as fábricas� que, limitou a jornada de trabalho das 

seis da manhã às seis da tarde, entretanto, também esta não foi aceita pelo governo. 

       A redução da jornada de trabalho fixada em 10 horas na indústria moderna, deu-se 

primeiramente na Inglaterra. Os trabalhadores fabris ingleses foram então os pioneiros 

desta luta que só foi decretada em forma de lei em: �1º de maio de 1848� (Marx, 1996: 

397).       
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       O século XX, começa com a luta pela redução da jornada de trabalho como uma 

bandeira constante do movimento dos trabalhadores em todo o mundo: 

 

Lawrence, no estado de Massachusetts, era uma cidade implacavelmente 
desoladora, às margens do rio Merrimak. Em 1912, era uma cidade industrial 
poliglota, pertencente às famílias Lawrence e Lowell, na qual trabalhavam 

operários de origem italiana, alemã, franco-canadense, polonesa, lituana, belga 
e síria, com um punhado de russos, judeus e gregos. Quando a Assembléia 

Legislativa de Massachusetts, em sua sessão de outono de 1911, reduziu a 

semana de trabalho de cinqüenta e seis para cinqüenta e quatro horas, as 

fábricas têxteis reagiram, cortando os salários de acordo com o corte de horário. 

Os salários semanais variavam entre 8,76 dólares para adultos e 5 dólares ou 

menos para os inúmeros trabalhadores de menos idade. 
A mesquinharia calculada da redução de salário, que importava em cerca de 

vinte e cinco centavos, enfureceu de tal maneira os trabalhadores que, no dia 12 
de janeiro de 1912, todos abandonaram o trabalho espontaneamente, 
quebrando, em alguns casos, os teares. Segui-se uma luta muito amarga, que 
levou vinte e três mil trabalhadores às ruas... Tendo finalmente vencido a greve, 

a IWW chegou ao auge de seu prestígio na região leste. (RUSSELL, 1966: 117). 
 

       Na França em 1916, conforme Dejours o movimento operário luta e tenta obter 

melhorias da relação saúde-trabalho esforçando-se para transportar, isto é, espalhar tais 

melhorias para o �conjunto dos trabalhadores�. Na medida em que as reivindicações das 

lutas foram transformadas em leis sociais, a exemplo, da lei que fixava a jornada de 

trabalho em 8 horas diárias. Entretanto, nos locais onde os trabalhadores eram em maior 

número e ao mesmo tempo organizados sindicalmente houve uma aplicação mais rápida 

das leis dirigidas à garantia de saúde do trabalho, o inverso se constatou nas regiões 

pouco industrializada, e nas empresas sem organização sindical. 

 

d) O ANO DE 1936 

       Dejours registra este ano com um dos mais importantes no sentido das conquistas 

do movimento dos trabalhadores em benefício da saúde do trabalho: �Pode-se dizer que 

em 1936 as condições de trabalho tornam-se realmente um tema específico do 

movimento operário...� (DEJOURS, 2008a: 20-21), neste ano tem-se a votação Da 

Semana de 40 horas e O Acordo Matignon, que institui as férias pagas às convenções 

coletivas com o reconhecimento dos delegados de pessoal por indústrias e o direito à 

greve. 
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       O Jornal trotskista �La Verité� da Liga Comunista da França, seção da Liga 

Comunista Internacional � LCI, precursora da Quarta Internacional, publica em junho de 

1934 um documento chamado de �Un Programa de Accion para Francia�. O programa 

foi uma �resposta à situação pré-revolucionaria� (TROTSKY, 1979), que se abriu depois 

de fevereiro de 1934, quando os operários franceses no dia 12 de fevereiro de 1934, 

realizaram uma greve geral e um dia de manifestações em todo o país. O objetivo do 

Programa era de esclarecer a situação política e espraiar as propostas imediatas para o 

período aberto. O texto composto de 17 itens foi elaborado pelo próprio Trotsky: 

 

Quadro 5 

Un Programa de Accion para Francia 

     
 

5. A los trabajadores 

     Bajo este llamamiento general, la Liga Comunista lucha por las siguientes medidas en favor de los 
trabajadores: 
     1.  Semana laboral de cuarenta horas, aumento de salarios. El control obrero demostrará que el nivel 

de las fuerzas productivas permite la reducción de la jornada de trabajo. Aumento de salarios a expensas 

de los magnates del Comité des Forges, del  Comité des Houillèrés y de los Finalys, los Schneiders y los 

Staviskys, para beneficio material y moral del pueblo trabajador. 
     2.  Seguridad social real y, ante todo, seguro de desempleo, vacaciones anuales de un mes como 
mínimo, jubilaciones que nos permitan vivir después de los cincuenta años de edad. 
     3.  A igualdad de tareas, salarios iguales. Abolición de la superexplotación impuesta a las mujeres, los 

jóvenes, los extranjeros y los que provienen de las colonias. 
     4.  Para las mujeres que trabajan, iguales salarios e iguales derechos que para los hombres que 

trabajan. Protección a la maternidad con licencias especiales. 
     5.  Para los jóvenes, salarios iguales a los de los adultos. Extensión de estudios y aprendizaje con 

expensas colectivas. Medidas higiénicas especiales. 
     6.  Rechazo de toda legislación especial para trabajadores extranjeros y de las colonias. 
Fonte: Trotsky, 1979, p. 34. 
 

       O ano de 1936 é marcado por jornadas de luta culminando em junho com 2 

milhões de trabalhadores em greve geral. Em 7 de junho, no Hotel Matignon em Paris é 

assinado o �Acordo Matignon�, enfim as jornadas de luta arrancaram concessões como: 

o reconhecimento da CGT � Confederação Geral dos Trabalhadores da França, a 

oficialização dos acordos coletivos por indústrias, o aumento de salários entre 7% e 

15%, a composição de comitês de trabalho eleitos em fábricas. Logo em seguida o 

Governo aprovou �A semana de 40 horas� uma antiga reivindicação do movimento, 

além de duas semanas de férias remuneradas (ELEY, 2008). 
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       No item 8, subitem 1 do Programa de Ação para França, a LCI propõem: 

 

Igualdad de derechos entre los obreros rurales y los urbanos. Leyes generales 
que regulen los contratos, la jornada de trabajo y el día de descanso, seguridad 
social (incluso seguro de desempleo). La legislación laboral debe aplicarse 

totalmente a los trabajadores del campo. (TROTSKY, 1979: 37). 
 

       Os trotskistas assumem aqui uma palavra de ordem que acompanha as lutas 

operárias desde o século XIX (a aliança entre operários e camponeses), apesar da 

expansão da proposta de legislação para os trabalhadores urbanos como os rurais e 

em reconhecer que o movimento arrancou sérias concessões do capital, a preocupação 

se absorve na manutenção a ampliação da parcial vitória obtida. Por isso, é posto que o 

desafio crucial dos operários consistirá em manter-se sempre preparado para responder 

as novas provocações que a luta de classe traz. Sem negar as concessões que trazem 

ganhos para a saúde dos trabalhadores como: às 40 horas semanais; as férias 

remuneradas para homens e mulheres ou a licença a maternidade aplicada para as 

mulheres como uma temporada de recuperação moral e material do trabalhador; a 

aposentadoria que permita o trabalhador desfrutar da vida e medidas de higiene e 

saúde nos locais de trabalhos estendidas aos locais públicos com custeio do Estado 

conforme a formulação no Programa de Ação para a França, os trotskistas 

consideraram como a principal conquista daquele momento o fato do surgimento de 

dirigentes operários nas fábricas, todavia, a história nos mostrou a ascensão dos 

patronatos (2ª Guerra mundial), que restringiu e retirou a maioria das concessões 

conquistadas pelo movimento de 1936, menos o perene poder de reconstrução da 

classe operária em lutar pela existência e o bem-estar que, equivale também proferir à 

proteção da saúde. 

 

e) A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 

       Abrimos este item da 2ª Guerra Mundial apresentando um trecho do livro: A Peste, 

de Albert Camus, publicado em 1947, deste mote queremos inicialmente refletir sobre o 

medo, doenças, transformações, resistência e enfim discorrer a propósito de como um 

momento de tenaz abalo ocasiona alterações qualitativamente superiores, no campo da 

saúde do trabalho? 
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A morte do porteiro, pode-se dizer; marcou o fim deste período, cheio de sinais 

desconcertantes e o início de um outro, relativamente mais difícil, em que a 

surpresa dos primeiros tempos se transformou, pouco a pouco em pânico. Os 

nossos concidadãos � a partir de agora eles se davam conta disto � nunca 
tinham pensado que nossa pequena cidade pudesse ser um lugar 
particularmente designado para que os ratos morressem ao sol e os porteiros 
perecessem de doenças estranhas. Sob este ponto de vista, era evidente que 

estavam errados e que suas idéias precisavam ser revistas. Se tudo tivesse 

ficado por aí, os hábitos, sem dúvida, teriam vencido. Mas outros concidadãos 

nossos, que nem sempre eram porteiros nem pobres, tiveram que seguir o 
caminho que Michel fora o primeiro a tomar. Foi a partir desse momento que 
começou o medo e com ele a reflexão. (CAMUS, 2004: 26). 

 

       Dejours considera que a construção da passagem para o terceiro período da 

�história da saúde dos trabalhadores� foram amadurecidas entre a 2ª Guerra e as 

jornadas de 68 com a aplicação mesmo que parcial do programa da Resistência 

Francesa. Configura-se a partir daí um crescente momento de reflexão para se 

enxergar que não basta só proteger o corpo do trabalhador das insalubridades e 

perigos, necessita-se também proteger o �aparelho mental� contra as estratégias de 

fomentação do medo, domesticação e adestramento.  

       A Segunda Guerra Mundial no que se descreve sobre a sua origem, conforme 

Hobsbawm produziu: �uma literatura histórica incomparavelmente menor sobre suas 

causas do que as da Primeira Guerra, e por um motivo óbvio. Com raras exceções, 

nenhum historiador sério jamais duvidou de que a Alemanha, Japão e (mais hesitante) 

a Itália foram os agressores...� (HOBSBAWM, 1998: 43). Logicamente, que esta 

menção não responde o que foi esse fato histórico tão marcante do século XX. Todavia, 

nossa preocupação ao capturarmos comentários e circunstâncias ressaltadas por 

estudiosos, vem ao encontro à proposta de confirmarmos que no período aberto pela 

Segunda Guerra Mundial e seu cenário destrutivo, paradoxalmente, prosseguem por 

parte e em parte o movimento operário a organizar ações reivindicatórias gerais e 

específicas de proteção à saúde do trabalhador, isto é, há uma efervescência por 

mantimento e ampliação das conquistas constituídas na Primeira Guerra. 

       Independente do fenômeno contextualizado a possibilidade da luta pela saúde é 

real devido à produção industrial na guerra ser crescente em quantidades e em 

diversidades de produtos, como observa Hobsbawm: 
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Contudo, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, a França fazia planos para 

uma produção de munição de 10-12 mil granadas por dia, e no fim sua indústria 

teve de produzir 200 mil granadas por dia... (...) Quanto aos instrumentos 
menos destrutivos da guerra, lembramos que durante a Segunda Guerra 
Mundial o exército dos EUA encomendou mais de 519 milhões de pares de 

meias e mais 219 milhões de calças, enquanto as forças alemãs, fiéis à tradição 

burocráticas, num único ano (1943) encomendou 4,4 milhões de tesouras e 6,2 

milhões de almofadas para carimbos dos departamentos militares (Milward, 
1979, p.68). A guerra em massa exigia produção em massa. (HOBSBAWM, 
1998: 52). 

 

       É inegável que a Segunda Guerra Mundial traz como subproduto o aprendizado 

terrível de que é normal se viver o dia-a-dia com a matança humana, prisões, torturas, 

cultivando a idéia da existência de sub-raças, extermínios etc., e que todas essas 

atrocidades fazem parte do denominado �jogo� político, econômico e social conservado 

pela sociedade capitalista. O empreendimento da guerra é organizado e administrado, 

pois, se não fosse assim para que tantos carimbos nas provisões dos nazistas que 

objetivavam �a destruição e racionalização de vidas humanas de maneira mais 

eficiente, nos campos de extermínios alemães� (HOBSBAWM, 1998: 52). A guerra é 

uma atividade que encaminha o crescimento industrial, mesmo quando o balanço 

econômico final aponte problemas financeiros a alguns dos governos participantes 

destas vicissitudes, o resumo fiscal não se caracteriza como um problema 

predominante. Na guerra o fortalecimento da indústria de material bélico com o 

desenvolvimento tecnológico de orientação para o armamento, à reorientação para os 

demais ramos industriais produzirem para a guerra, a exemplo do exército dos EUA que 

�encomendou mais de 519 milhões de pares de meias e mais 219 milhões de calças� 

(1998: 52), são algumas das estratégias perseguidas pelos governos dos países que 

fortalecem o tabuleiro do capital financeiro, e que oportunamente impõem seus 

métodos de organização produtiva em massa, pertence aqui observar que certamente 

os produtos, do mais trivial ao mais abstruso, servem à guerra (indústria: siderúrgica, 

têxtil, alimentar, entretenimento, energética, automobilística, naval, aérea, artística, 

farmacêutica etc.). Quando acima dissemos que o movimento dos trabalhadores 

prossegue por parte e em parte a organizar ações reivindicatórias específicas de 

proteção à saúde do trabalhador, nos situamos na complexa conjuntura do período, se 

o impacto humano, como as baixas (mortes de civis e militares) não é motivo suficiente 

para a finalização da guerra, a situação do movimento operário, não era de 



 

 

62 

tranqüilidade, como nunca o foi. Primeiro: não se tem uma tradição sindical/política que 

crie nos operários a atitude generalizada de parar a produção seja de granadas, calças, 

biscoitos, navios, ração, papel, canetas etc. em momento de guerra capitalista. 

Segundo: em nenhum dos países envolvidos no genocídio, os trabalhadores 

conseguiram mostrar através de paralisação total da atividade produtiva por tempo 

indeterminado, sua posição contrária à guerra. Contraditoriamente, houve ações 

organizadas do movimento dos trabalhadores, no entanto, em relação à dimensão da 

catástrofe mundial, tais ações foram consideradas isoladas, como manifestações 

escritas, passeatas ou greves concernentes à saúde, a redução da jornada de trabalho, 

por melhoria dos salários, por �Melhorias das condições de Trabalho� e pelo fim da 

Segunda Guerra. 

       Em analogia a tradição sindical/política do movimento operário, há de registrar o 

desempenho dúbio de alguns dirigentes do movimento (sindicatos e Partidos Políticos), 

a acirrada perseguição e desmantelamento aos expoentes do movimento com 

propostas consideradas revolucionárias sejam sindicatos ou partidos políticos, todavia, 

as atitudes dos governos não impediram as reações participativas dos trabalhadores no 

período da guerra em todos os continentes. Na França o Partido Comunista Frances � 

PCF, em 1941, se esforçou em formar uma ampla coalizão nacional contra o os 

ataques de Hitler: �não há diferença alguma entre comunistas, socialistas, radicais, 

católicos e os seguidores de Charles De Gaulle (...) existem apenas franceses em luta 

contra Hitler�. (ELEY, 2005: 331�332). Em 1943, o Conselho Nacional da Resistência � 

CNR, conseguiu reunir �os partidos antialemães, os vários sindicatos e o Comitê 

Nacional Francês de De Gaulle� (2005: 331�332). Logo, após o término da Segunda 

Guerra Mundial, a campanha da Resistência Francesa ficou marcada com os temas de 

reconstrução da democracia: 

 

(...) houve três temas unificadores: seguro social abrangente; abolição do 

desemprego pela racionalização da gerência e pela modernização planejada da 

economia; e renovação moral, pelo expurgo dos colaboracionistas e da �velha 

gangue� do serviço civil, do judiciário e da economia. Foi esse o programa do 

Conselho Nacional de Resistência francesa (CNR), que o governo de 1945-46 
então aplicou, além de restaurar a semana de 40 horas e os direitos sindicais, 

introduzir comitês de trabalho eleitos para atividades sociais e culturais 
custeadas pelos empregadores (...) (ELEY, 2005: 338�339). 
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       A expressão a �abolição do desemprego� usada por Eley equivale a também 

expressão o �pleno emprego� que é um componente do conjunto de medidas política 

condescendente ao movimento dos trabalhadores observada no contexto da Segunda 

Guerra, que resumidamente conformam-se como o surgimento da expressão Welfare 

state (Estado do Bem-estar) na década de 40: �(...) após a guerra o �pleno emprego�, 

ou seja, a eliminação do desemprego em massa, tornou-se a pedra fundamental da 

política econômica nos países de capitalismo democrático reformado...� (HOBSBAWM, 

1998: 100). 

       O pleno emprego é um dos elementos formadores da política do Estado do Bem-

estar social, a proposição keynesiana configura-se como medida econômica e política. 

Econômica ao considerar como renda o salário dos trabalhadores ao objetivar que a 

partir do �pleno emprego� o soldo dos trabalhadores se dirigia concentradamente à 

economia, isto é, aplicado no comércio capitalista. Uma vez que, sem o receio ou 

preocupação do possível desemprego a movimentação do salário será um estimulante a 

mais para o crescimento da demanda produtiva; Política: por acreditar �que o 

desemprego em massa era política e socialmente explosivo, como de fato mostrara ser 

durante a Depressão� (1998: 100). Para Harvey, estas medidas definidas após a 2ª 

Guerra são questões para soluções de problemas com dimensões internacionais, como 

o intenso objetivo de evitar o retorno da situação de 1930 e impedir o ressurgimento das 

concorrências geopolíticas preocupadas em uma nova guerra, por isso é que os Estados 

capitalistas seguiram a receita: 

 

Concentrar-se no pleno emprego, no crescimento econômico e no bem-estar de 
seus cidadãos, e de que o poder do Estado deveria ser livremente distribuído ao 

lado dos processos de mercado � ou, se necessário, intervindo ou mesmo 

substituindo tais processos � para alcançar esses fins, e políticas fiscais e 

monetárias em geral caracterizadas como �keynesianas� foram implantadas 

extensamente para suavizar os ciclos de negócio e assegurar um nível de 

emprego razoavelmente pleno. Um �compromisso de classe� entre o capital e o 

trabalho foi advogado geralmente como o principal garante da paz e da 
tranqüilidade domesticas. Os estados intervieram ativamente na política 

industrial e passaram a estabelecer padrões de salário social, construindo uma 

variedade de sistemas de bem-estar (cuidados de saúde, instrução etc.). 

(HARVEY, 2008: 20). 
       

       Contudo, Dejours pondera que a correlação de forças neste período foi marcada 

pela captação da Resistência Francesa que estabelece uma: 
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Uma onda de medidas relativas à saúde dos trabalhadores... O programa da 

Resistência, parcialmente aplicado, fez nascer novas esperanças, com a 

institucionalização da Medicina do Trabalho (1946), da Previdência Social 

(1945), dos Comitês de Higiene e de Segurança (1947). (DEJOURS, 2008a: 21). 
 

Já para Hobsbawm: 

A história dos movimentos da Resistência européia é em grande parte 
mitológica, pois (a não ser, em certa medida, na própria Alemanha) a 

legitimidade dos regimes e governos do pós-guerra se baseou em sua folha de 
serviço na Resistência. A França é o caso extremo, porque ali faltava ao governo 

após a Libertação qualquer continuidade com o governo francês de 1940, que 

fizera a paz e cooperava com os alemães, e porque a resistência organizada, 

para não falar da armada, fora um tanto fraca, pelo menos até 1944, e o apoio 

popular precário. A França do pós-guerra foi reconstruída pelo general De Gaulle 

com base no mito de que, em essência, a França eterna jamais aceitara a 

derrota. (HOBSBAWM, 1998: 165). 
 

       A Resistência Francesa não assinala para nós como um problema, no entanto, se 

faz necessário explanar que para Dejours e Eley a Resistência abrange um papel 

exponencial, quando até algumas de suas propostas para o conjunto da sociedade e 

especificamente para os trabalhadores foram validadas, isto é, aplicadas pelo governo 

de 1945-46. Já para Harvey que nem menciona a ação das Resistências européias, 

expõe que as medidas econômico/políticas consagradas pelos governos do pós-guerra 

foram orquestradas por uma série de interesses comum entre eles. Para Hobsbawm, as 

Resistências européias têm um caráter muito mais propagatório do que determinante 

como inclusão de forças e, em relação às medidas econômico/políticas, nas 

considerações gerais, sua posição é a mesma de Harvey. Independente, do caráter de 

fundo econômico/político a institucionalização da Medicina do Trabalho, da Previdência 

Social, dos Comitês de Higiene e de Segurança, dos Comitês de Trabalho Eleitos 

serviram para o movimento dos trabalhadores se reorganizarem e aprofundar as 

discussões ao avançarem à frente pela saúde: Os acidentes que lesam o corpo do 

trabalhador são caracterizados como as agressões mais constantes e que mais causam 

vítimas no trabalhado industrial, os agentes produtores de doenças e acidentes são 

observados mais detalhadamente: as máquinas sem proteções em suas partes móveis, 

as toxinas, os microorganismos (bactérias, vírus), os vapores etc., com as 40 horas 

semanais novamente em vigor a palavra de ordem �Melhorias das condições de 
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Trabalho� ocupa o lugar da histórica agitação pela redução da jornada de trabalho, a 

evolução das reivindicações marcham para a defesa do aparelho mental ou intelectual 

contra o medo, a fadiga, o domínio da produção científica etc., pode-se dizer que o fim 

desse segundo período da �história da saúde dos trabalhadores�: desenhou-se uma 

nova etapa � A luta pela proteção da saúde mental. 

 

APÓS 1968: TERCEIRO PERÍODO 

 

       Em 1968 os movimentos esquerdistas do maio de 68 lutaram contra a sociedade de 

consumo e a alienação, as realizações das �greves de operários não-qualificados 

eclodem espontaneamente, muitas vezes, à margem das iniciativas sindicais� 

(DEJOURS, 2008a: 24), surgem inúmeras reivindicações e entre elas �mudar a vida� é a 

exigência que confirma a escolha para marcar historicamente este terceiro período da 

�história da saúde dos trabalhadores�, como o momento caracterizado pela defesa do 

corpo e do aparelho mental. Nos relatórios patronais e do Estado francês do ano de 

1972 o �maio de 68� é confirmado como a data que: �marca o reconhecimento, por parte 

do patronato, da necessidade de levar em conta as reivindicações qualitativas da classe 

operaria� (2008a: 24). 

       No contexto em que: �O desenvolvimento desigual das forças produtivas, das 

ciências, das técnicas, das máquinas, do processo, da organização e das condições de 

trabalho culmina numa situação muito heterogênea para que se possa fazer uma análise 

global da relação saúde-trabalho.� (2008a: 22), a simultaneidade desses fenômenos, de 

certa forma enfraquecem a tendência de se problematizar a demanda da saúde mental, 

os movimentos dos trabalhadores de frente a um tema complexo desenvolvido em 

conjunturas tumultuadas têm dificuldades de efetivar as discussões necessárias no que 

concerne conceituar e preparar as lutas efetivas contra o �sofrimento psíquico� que de 

fato, quase não é analisado. Porém, como toda a luta iniciada a luta pela saúde mental 

marcha não obstante de que sua elaboração esteja aquém da sua necessidade. Dejours 

considera três elementos essenciais para uma ativa discussão em torno desse terceiro 

período: 

1) O esgotamento do sistema Taylor. 
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       Como apontamos anteriormente, nossa atenção se pautará nos efeitos desse 

sistema sobre a saúde e a segurança do trabalho. No entanto, temos que destacar uma 

das primícias para a contenda do sistema Taylor: 

 

(...) a teoria ou filosofia da administração científica começa a ser entendida, 

enquanto a própria administração vem sofrendo gradual evolução que se 

estende por um período de quase 30 anos. E, durante esse tempo, uma 

companhia após outra, compreendendo diversas espécies de indústrias, tem 

gradualmente passado da administração comum para a administração científica. 

Pelo menos, 50.000 operários nos Estados Unidos estão agora trabalhando sob 

este último sistema, e recebendo salários de 30 a 100% mais altos do que os 

pagos aos empregados seus iguais em empresas vizinhas, enquanto as 
companhias, a que servem, tornaram-se mais prósperas do que antes. Nessas 

companhias o rendimento dos homens e máquinas dobrou, em média. Durante 

esse tempo sob novo sistema não houve uma só greve. (TAYLOR, 2006: 35). 
 

       Segundo Taylor �Se métodos próprios forem usados por homens que têm 

experiência nesse trabalho, não haverá absolutamente perigo de greves ou outras 

perturbações.� (2006: 97), esta afirmativa foi posta mais uma vez em questão com as 

paralisações de produção e as greves de 1968, que conforme Dejours marcam o 

esgotamento do taylorismo (2008a: 23), pois contrariando as proposições de Taylor, em 

18 de maio a França se encontrava com 2 milhões de trabalhadores em greve e �(...) 

havia 120 fábricas ocupadas. Na semana seguinte, o número de grevistas chegou a algo 

em torno de 4 milhões a 6 milhões.� (ELEY, 2005: 401), forçando o Estado francês e os 

empregadores apresentam como solução para o término do conflito um aumento de 35% 

no salário mínimo, aumento geral de 10% e progredir em outras reivindicações, no 

entanto, 10 mil trabalhadores da Renault rejeitaram as propostas oferecidas e 

imediatamente foram seguidos por outras indústrias e os demais ramos da economia 

como a construção naval, ferrovias, gás, eletricidade etc., seguramente pode-se afirma 

que a greve que parte das condições econômicas adquiriu aqui dimensões contra o 

caráter de organização do trabalho, logo que para Eley: �Os trabalhadores queriam 

mudanças que resultassem em melhorias da qualidade de vida: aumento da auto-

estima, maior participação nas decisões, mais controle sobre a vida diária...� (2005: 

403), ou seja, além da questão salarial estavam em jogo as demais reivindicações 

contra a organização e as operações padrão estabelecidas, em última análise a luta por 

�qualidade de vida� no trabalho era uma bandeira especificamente contra o taylorismo. 
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       Da cooperação da gerência ao aperfeiçoamento das operações padrão de Gilbreth: 

 

Esta atribuição de impor e forçar a cooperação compete exclusivamente à 

gerência. A direção deve fornecer professores para instruírem o novo 

trabalhador nos melhores e mais simples movimentos, e os operários lentos 

devem ser constantemente cronometrados e auxiliados, até atingirem a 

velocidade conveniente. Todos aqueles que, depois do ensino devido, não 

quiserem ou não poderem trabalhar de acordo com os novos métodos e no ritmo 

requerido, serão dispensados (TAYLOR, 2006: 66). 
 

       As �operações padrão� de produção são a síntese da relação entre movimento do 

corpo versus o tempo observado no cronômetro. Tal síntese consistindo-se basicamente 

na busca da exatidão dos movimentos corporais para incorporá-los diretamente como 

mola propulsora do aumento produtivo, isto é, os movimentos devem está em sintonia 

(no caso da indústria com as disposições das peças, das máquinas etc.) para 

produzirem mais no menor tempo possível, sendo que todo este procedimento deverá 

ser de responsabilidade da �gerência� em cabimento com a engenharia, jamais com a 

apreciação dos operários, o próprio Taylor estende esse método a várias atividades, a 

respeito que o processo original foi desenvolvido a partir de observância a um grupo de 

pedreiros. 

       Em L�Etabli de Robert Linhart, há uma passagem muito conveniente para ilustrar a 

questão das operações padrão: 

 

A mulher trabalhava a toda velocidade. Ela usa chinelos e parece incorporada ao 
seu cavalete, ao solo da oficina; não levanta os olhos do trabalho, não fala com 

ninguém. Tem a fisionomia tensa, os olhos vazios. Seu ritmo me espanta. Quase 

sempre, ao fim do dia, sua produção ultrapassa noventa assentos. (LINHART, 

1978: 35). 
 

       Linhart que trabalhou no ano de 1968 na fábrica da Citroen em Paris como operário, 

neste episódio retrata a seção de estofamentos mostrando um dos aspectos do sistema 

do cronômetro: Linhart foi ser o quarto operário da seção de estofamento, que naquele 

momento contava apenas com três operários e, que antes da chegada da �mulher de 

fisionomia tensa�, funcionava com cinco operários que tinham como padrão de produção 

diária sessenta acentos. A organização do trabalho ao se fundamentar na tal mulher 

(com um acondicionamento único e incompreensível) transformou a relação �medida de 
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tempo e produção� com o acrescentamento da produção diária de mais quinze acentos e 

o abaixamento de uma vaga na seção. Das operações padrão estabelecidas os novos 

operários que chegam no setor têm que se sujeitarem a elas ou então serem 

dispensados como fiança Taylor. 

       À volta de Linhart para sua casa, após o primeiro dia de trabalho na seção de 

estofamento que tem fixado a produção diária de setenta e cinco acentos por operário, 

para cada estofamento pronto é necessário pressionar cinqüenta ganchos com o 

polegar, totalizando três mil setecentos e cinqüenta (3.750) pressões por jornada de 

trabalho (Linhart, 1978): 

(...) voltei para casa com os polegares inchados e sangrentos. Já no dia 

seguinte, eu tinha, como os outros, espessos curativos cuja superfície desfiava-
se, devido à repetida fricção dos ganchos, mas cuja proteção continuava 

suficiente para evitar a contusão dos polegares, a pesar da decomposição 

superficial inestética e desagradável, do cheiro e de sensação táctil repugnante 

da borracha ao contacto do esparadrapo esmulambado. Todavia, as três mil 

setecentas e cinqüenta pressões diárias com o polegar faziam afluir o sangue e, 
à noite, eu sentia a mão tão pesada e inchada que precisava de uma boa hora 

de descanso antes de poder usá-la mais ou menos normalmente. Em casa, 
sempre procurava evitar qualquer pressão do polegar quando tinha de pegar um 
objeto qualquer. A irritação da borracha e dos curativos desmanchados 

perseguiam-me permanentemente, embotando minhas sensações, enjoando-me 
durante as refeições. Ninguém dizia nada mas os outros sentiam também a 

mesma coisa. (LINHART, 1978: 34). 
 

       O taylorismo desde sua origem e expansão nos países capitalistas não apresentou 

nenhuma preocupação com a saúde e a segurança do trabalho, sua propagação se 

fundamentava em diminuir o desperdício material (os recursos naturais) e 

consistentemente em eliminar o que ele chamava de �ineficiência de quase todos os 

nossos atos diários� (TAYLOR, 2006: 23), estas são as bases em que foram 

desenvolvidos os processos de contagem e registro dos movimentos humanos para 

realização das atividades produtivas, que segundo Taylor é a busca contra o 

�desperdício de esforço humano� (2006: 65), por isso, a exemplo da seção de 

estofamento acima, em que quatro operários trabalhavam geograficamente juntos, 

todavia, cada operário tinha seu rendimento no trabalho, que tendia a ser padronizado 

pelo rendimento individual mais alto, configurando-se como um sistema adverso ao 

trabalho em equipe. 
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       O método de Taylor traz em seu texto que as �tarefas são cuidadosamente 

planejadas, de modo que sua execução seja boa e correta, mas que não obrigue o 

trabalhador a esforço algum que lhe prejudique a saúde.� (2006: 42), mas, não 

encontramos detalhes que indique uma preocupação prática com a saúde física e 

mental para o trabalhador selecionado por esta prática:  

 

Um dos primeiros requisitos para um indivíduo que queira carregar lingotes de 

ferro como ocupação regular é ser tão estúpido e fleumático que mais se 

assemelhe em sua constituição mental a um boi, que a qualquer outra coisa. Um 

homem de reações vivas e inteligentes é, por isso mesmo, inteiramente 
impróprio para tarefa tão monótona. No entanto, o carregador mais adequado 

para carregamento de lingotes é incapaz de entender a ciência que regula a 

execução desse trabalho. É tão rude que a palavra percentagem não tem 

nenhuma significação para ele e, por conseguinte, deve ser treinado por homem 

mais inteligente no hábito de trabalhar de acordo com as leis dessa ciência, para 

que possa ser bem sucedido.   (TAYLOR, 2006: 53).  
 

       Para o taylorismo o ato da seleção às atividades em ritmos uniformes como, por 

exemplo, pressionar ganchos ou mesmo carregar lingotes (o caso de estudo 

desenvolvido por Taylor como método experimental), é reduzido em duas questões: a) 

física � que o indivíduo pretendente a tarefa deva apenas possuir condições de 

movimentos correspondentes ao serviço; b) mental � que este mesmo indivíduo não 

deva possuir reações de inteligência além do previsto para a tarefa. 

       Além, das greves contras as operações padrão, unificadas na palavra de ordem 

�Mudar a vida� outro sintoma que marca o esgotamento do taylorismo é o considerável 

aumento do absenteísmo: 

 

Na fábrica da Jefferson Avenue, da Chrysler, em Detroit, relatou-se uma taxa de 
6 por cento de absenteísmo diário em meados de 1971, e a média anual chegou 

a cair até a 30 por cento. Em seus acordos de 1970 com o sindicato, a Chrysler 

informou que durante 1969 quase metade de seus trabalhadores deixou de 
completar seus primeiros noventa dias no trabalho. Naquele mesmo ano, a 
fábrica de montagem da Ford em Wixon, nos subúrbios de Detroit, com um 

percentual de 8 por cento de abandono por mês, teve que contratar 4.800 novos 

trabalhadores a fim de manter uma força de trabalho de 5.000. Para toda a 

indústria de automóvel a taxa de absenteísmo dobrou na segunda metade da 
década de 60 assim como duplicou a queda da produção. (BRAVERMAN, 1981: 
38-39). 

 

       O absenteísmo, a rotatividade e os altos índices de abandono de emprego no final 

da década de 60 e início de 70 foram considerados como indicações �de uma nova 
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resistência a certas formas de trabalho� (BRAVERMAN, 1981: 38), certamente o que 

preocupou os empresários foi que seus resultados econômicos calculados e esperados 

foram reduzidos com os baixos níveis produtivos. Diante do painel esboçado a propósito 

da década de 60, Dejours considera que o esgotamento do sistema Taylor se 

caracterizou em primeiro lugar como demonstramos: no terreno econômico, onde as 

greves, as paralisações de produção, as operações padrão, o desperdício, o 

absenteísmo, a rotatividade, a sabotagem da produção e a �alergia do trabalho� levam a 

procurar soluções alternativas. Em segundo lugar Dejours aponta uma questão que está 

na base do aforismo e nos pronunciamentos de Taylor, que conseqüentemente é 

estilhaçado com a onda grevista na Europa e nos Estados Unidos da América na prática 

do absenteísmo na década de 60/70, diz Dejours que no: �terreno do controle social, 

onde este sistema organizacional não garante mais sua superioridade. Hoje em dia 

estamos longe das afirmações de Taylor, sobre a inexistência de greve nas fábricas que 

adotaram a O. C. T.� (2008a: 23), as duas considerações são pertinentes e examinadas 

na história da saúde do trabalho, pois, indicam as correlações de forças entre 

trabalhadores e patrões com o Estado. 

 

2) A reestruturação das tarefas. 

       Nos Princípios de Administração Científica de 1911: 

 

A idéia de tarefa é quiçá, o mais importante elemento na administração científica. 

O trabalho de cada operário é completamente planejado pela direção, pelo 

menos, com um dia de antecedência e cada homem recebe, na maioria dos 

casos, instruções escritas completas que minudenciam a tarefa de que é 

encarregado e também os meios usados para realizá-la. (TAYLOR, 2006: 42). 
 

       Para Braverman (1981) e Moraes Neto (1991) esta noção de tarefa se caracteriza 

como o terceiro princípio do taylorismo, que tem como finalidade monopolizar o 

conhecimento do trabalho para seguidamente controlar as fases do processo e neste 

sentido o controle e planejamento se afastam inteiramente dos trabalhadores que são 

doravante reduzidos a executante das tarefas, enquanto, o sistema distingue-se �como 

uma forma avançada de controle do capital (com o objetivo de elevar a produtividade do 

trabalho) sobre processos de trabalho nos quais o capital dependia da habilidade do 
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trabalhador, seja em funções simples ou complexas� (MORAES NETO, 1991: 34). A 

�separação de concepção e execução� do processo de trabalho se tornou �distinto� 

quando divididos em grupos os trabalhadores e também divididos os locais 

caracterizados, isto é, escritórios de planejamentos para o trabalho mental e oficinas 

(áreas de produção) de execução das tarefas manuais para o trabalho manual. 

Braverman conclui que: �Assim, ao estabelecer relações sociais antagônicas, de 

trabalho alienado, mão e cérebro tornam-se não apenas separados, mas divididos e 

hostis, e a unidade humana de mão e cérebro converte-se em seu oposto, algo menos 

que humano.� (1981: 113). As greves de 68 foram contra este processo rigoroso que 

buscava cada vez mais parcelar o trabalho, controlando e �degradando� a capacidade 

do trabalhador de adquirir compreensão técnica de seu trabalho, seja este trabalhador 

classificado como trabalhador cerebral ou manual, pois nas prescrições de Taylor o 

planejador, assim, como o trabalhador manual deveria receber bastante trabalho de 

modo manter-se sempre ocupado. �Isto é a maneira de lembrar que nenhuma parte do 

emprego capitalista está isenta dos métodos aplicados primeiro na oficina� (1981: 114).      

Considera-se que nas greves de 68 nasceram às discussões sobre as reestruturações 

das tarefas alternativas a O. C. T., o objetivo do trabalho é questionado como do mesmo 

modo a �relação homem-tarefa� implicando com isso um crescimento acentuado sobre 

�(...) a dimensão mental do trabalho industrial. A isso é preciso somar as vozes dos 

operários de linha de produção, dos trabalhadores do setor terciário e das novas 

industrias, como a de processo e a indústria nuclear.� (DEJOURS, 2008a: 23), este é o 

panorama científico-produtivo, que Dejours qualifica como o terreno próprio em que as 

preocupações com a saúde mental se fizeram brotar questionando a organização do 

trabalho. Todavia, o capitalismo conseguiu com um fôlego sobreviver às reivindicações 

contra a reestruturação das tarefas e apresentou melhorias aceitas por empresários e 

pelo consenso popular, melhoramentos que não tocaram nas raízes dos problemas, pois 

as reestruturações foram caracterizadas: 

 

(...) por uma estudada pretensão de �participação� do trabalhador, uma graciosa 

liberdade ao permitir ao trabalhador um ajustamento da máquina, a troca de uma 

lâmpada, mudar de uma função fracionada a outra e ter a ilusão de tomar 

decisões ao escolher entre alternativas fixas e limitadas, projetadas pela 

administração, que deliberadamente deixa coisas insignificantes para escolha. 
(BRAVERMAN, 1981: 43). 
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       Das estratégias capitalistas para o enfretamento do período desencadeado pelas 

lutas de 68, duas foram bastante recorrente na Europa, a primeira foi à fomentação do 

desemprego [2] como modo de controle esvaziamento das lutas e a outra foi a aplicação 

da reestruturação das tarefas com implementação de pequenas mudanças no processo 

de trabalho, no entanto, tais alterações mantinham o processo de trabalho alienado e 

ocasionador de doenças físicas e mentais. Dejours pronunciou em suas considerações 

sobre o esgotamento do sistema Taylor, que o terceiro agente ocorreu: �No terreno 

ideológico, enfim, onde o sistema Taylor é denunciado como desumanizante e acusado 

de todos os vícios, principalmente pelos operários, mas também por parte do patronato� 

(2008a: 23). Não trataremos neste trabalho a respeito do esgotamento taylorista no 

terreno ideológico analisado por Dejours, a despeito das denúncias contra o sistema de 

Taylor e a sua presença nos tribunais para defender-se contra a conduta de relacionar o 

operário ao chipanzé, e factualmente as lutas pela reestruturação das tarefas, ainda 

assim, não podemos caracterizar estes episódios como uma envergadura preponderante 

e criadora das bases de esgotamento ideológico de tal sistema implantado em vários 

países. Uma vez que, para verificarmos este tópico de grande extensão teórica e política 

necessitaríamos de uma investigação aparte e profunda a propósito da qual nos extrairia 

de nosso objetivo em curso. 

 

3) O avanço da psiquiatria. 

       No Brasil, alguns dos textos de Le Guillant foram publicados sob a organização da 

professora Maria Elizabeth Antunes Lima, em 2006, com o título: Escritos de Louis Le 

Guillant: da ergoterapia à psicopatologia do trabalho. O texto Introdução a uma 

psicopatologia social, de Le Guillant, abona uma das considerações de Dejours ao 

atribuir que a evolução da discussão da saúde mental�trabalho se deve ao avanço das 

discussões e ações da psiquiatria naquele contexto histórico, apresenta Le Guillant em 

1954: 

Penso, por último, que todos nós somos bastante ignorantes em relação a 

determinados problemas ausentes de nosso meio social. Se estudarmos de 
maneira séria, por exemplo, os problemas de fadiga, se nos esforçarmos para 

avaliar o total do �dispêndio� de energia � que, no meu entender, compreende a 
soma do trabalho remunerado, dos deslocamentos, das tarefas domésticas etc. 

� exigido a uma operária, ficamos impressionados por constatar a freqüência das 
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tensões, dos esforços excessivos e prolongados, absolutamente anormais, 
embora dissimulados, aos olhos de todos, na aparente monotonia da condição 

de operária... (LE GUILLANT, 1954), (LIMA, 2006: 37).   
 
Se fizermos referência aos trabalhos mais recentes, cujas considerações 

sociológicas são aparentemente tão enriquecedoras � Congresso Internacional 
de Higiene Mental de 1937; Congresso dos Alienistas e Neurologistas da Língua 

Francesa de 1948; congresso Internacional de 1950... �, ficamos impressionados 
pela pobreza relativa do material clínico e, ao mesmo tempo, pela ausência de 

uma teoria e, inclusive, de um método coerente no qual diz respeito ao possível 

papel das condições sociais na gênese dos distúrbios mentais... (LE GUILLANT, 
1954), (LIMA, 2006: 46-47). 
 

       Em outro estudo anterior A Psicopatologia do Trabalho, de 1998, Elizabeth Lima 

expõem que impulsionada pelas transformações sociais impostas pelo pós-guerra à 

psiquiatria francesa nos anos 50 toma maior importância quando se coliga com as 

contribuições de outras disciplinas como a sociologia empírica, a psicologia do trabalho, 

a medicina do trabalho, a ergonomia etc., na tentativa de responder as séries de 

interrogações e reflexões em contorno da Relação saúde mental-trabalho. Naquele 

momento Paul Sivadon e Louis Le Guillant são os grandes pesquisadores �a respeito do 

papel do trabalho na gênese da doença mental...� (LIMA, 1998: 11), apesar das 

�perspectivas teóricas sejam diferentes (ou mesmo divergentes) em vários aspectos� 

(1998: 12) os dois se estabelecem como expoentes da Psicopatologia do Trabalho. 

Sivadon percorre o caminho: �que vai do trabalho como fonte de crescimento e evolução 

do psiquismo humano até as formas perversas de organização da atividade laboral, 

gerando pressões e conflitos insuperáveis e possibilitando a emergência da doença 

mental.� (1998: 12), e Le Guillant: 

 

Busca nas transformações sócio-históricas os elementos essenciais para 

compreender a gênese das doenças mentais. Além disso, ele se apóia nas 

reflexões de Politzer, para concluir que somente após o resgate das condições 

reais de existência dos indivíduos, das suas formas concretas de trabalhar e de 

ganhar a vida é que estamos em condições de compreender seu psiquismo e os 

distúrbios que possa apresentar. A sua tentativa é a de �estabelecer uma 

psicopatologia não da vida quotidiana, mas da realidade quotidiana� (LE 
GUILLANT, 1985, p.339). (LIMA, 1998: 12-13). 
     

       Fundamentado no avanço teórico da psiquiatria e no período político desencadeado 

pelas jornadas do �maio de 1968� na Europa, Dejours se dedica a aprimorar uma 

psicopatologia do trabalho que seja capaz de identificar e responder no momento sócio-



 

 

74 

histórico: �o quê, no trabalho, é acusado como fonte específica de nocividade para vida 

mental.� (DEJOURS, 2008a: 25), suas pesquisas lhe orientam que o sofrimento mental 

do trabalhador é resultado da organização do trabalho. Dejours designa organização do 

trabalho como: �a divisão do trabalho, o conteúdo da tarefa (na medida em que ele dela 

deriva), o sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as 

questões de responsabilidades etc.� (2008a: 25). 

       No século XIX, a luta pela saúde do trabalho se enfrentava com as longas jornadas 

e contra a proibição dos trabalhadores constituírem as suas organizações sindicais, ou 

seja, lutava-se pela sobrevivência física e política. No início do século XX a luta pela 

saúde do trabalho se fazia por alastrar condições de trabalho, isto é, trabalhar em 

ambientes em que a temperatura, a pressão, o barulho, as vibrações etc. fossem o 

menos possível prejudicial à vida, sendo que tais locais estivessem livres de vapores, 

gases, fumaças etc., e sem riscos de contaminações por parasitas, bactérias, vírus etc. 

em resumo que se prevalecesse minimamente às categorias de higiene e segurança do 

trabalho, que se vinham conquistando desde o século anterior. Em meados do século 

XX, além da manutenção das jornadas humanamente aceitáveis, da organização 

política, da permanência em lugares fisicamente, quimicamente e biologicamente 

salubres a estas conquistas somou-se a luta em defesa da saúde mental, qualificada 

nas: 

 

Palavras de ordem como �abaixo as cadências infernais�, �abaixo a separação 

trabalho intelectual-trabalho manual�, �mudar a vida� atacam diretamente a 

organização do trabalho. Seu caráter qualitativo não pode ser traduzido, 

simplesmente, em termos de custo ou de itens orçamentários. Testes, 

pesquisas, questionários devem ser abandonados por não serem capazes de 

dar conta do processo. A partir de então se confrontam, sem intermediário, a 

vontade e o desejo dos trabalhadores e o comando do patrão, concretizado pela 

organização do trabalho. (DEJOURS, 2008a: 25). 
 
 

SAÚDE MENTAL�TRABALHO 

 

       Quando a organização do trabalho domina a vida mental do trabalhador, 

consequentemente resulta deste processo à ocultação e a limitação do comportamento 

livre. O enunciado de Dejours nesse campo de análise busca o esclarecimento do trajeto 
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aberto entre o comportamento livre e o comportamento estereotipado. Sendo que a 

definição de comportamento livre se expressa em: �um padrão comportamental que 

contém uma tentativa de transformar a realidade circundante conforme os desejos 

próprios do sujeito. Livre, mais que um estado, qualifica uma orientação na direção do 

prazer.� (DEJOURS, 2008a: 26), nesta perspectiva estudam-se nesta disciplina as 

condições de vida, o acesso médico-sanitário, a saúde do corpo etc. Dejours apresenta 

�o caso do subproletariado� onde as contradições aparecem claramente: O acesso a 

medicina entre outras coisas é condicionado por possuir ou não dinheiro; existe uma 

idéia que predomina neste meio que é �a associação entre doença e vagabundagem� a 

doença está diretamente relacionada com a �paralisação do trabalho� em último caso o 

doente é um vagabundo. Desta analogia a psicopatologia do trabalho identifica que 

socialmente �o corpo só pode ser aceito no silêncio �dos órgãos�; somente o corpo que 

trabalha, o corpo produtivo do homem, o corpo trabalhador da mulher são aceitos, tanto 

mais aceitos quanto menos se tiver necessidade de falar deles...� (2008a: 32-33), 

Dejours esclarece que a partir dessas atitudes que fundem doença e não trabalho 

nasceu a ideologia da vergonha, o corpo sujeito a doenças, o corpo sujeito a gravidez, o 

corpo com exercício de sexualidade tem que ser escondido, quando um trabalhador é 

acometido de doença crônica e o resultado de um acidente de trabalho ou ainda a 

velhice lhe tira do mercado de trabalho, geralmente tal trabalhador é visto como um 

homem vagabundo avesso ao trabalho, só conseguindo fugir desse estereotipo quando 

da existência das grandes crises econômicas do capitalismo. Deste modo, �(...) a 

ideologia da vergonha consiste em manter a distância o risco de afastamento do corpo 

ao trabalho e, consequentemente, à miséria, à subalimentação e à morte (...)� (2008a: 

34), se as condições de trabalho que causam doenças e acidentes de trabalho, são 

absorvidas no caso do subproletariado como problemas seus em que só resta a 

autodefesa para não adoecerem ou sofrerem acidentes de trabalho e assim manterem-

se no mundo do subemprego e desemprego ocasional estamos neste caso, tratando da 

ideologia defensiva que segundo Dejours �o que caracteriza uma ideologia defensiva é o 

fato de ela ser dirigida não contra uma angustia proveniente de conflitos intra-psíquicos 

de natureza mental, e sim ser destinada a lutar contra um perigo e um risco reais (...)� 

(2008a: 34). A ideologia da vergonha, de fato é transformada e encontrada no cotidiano 
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como ideologia defensiva nas atividades profissionais, isto é, defensiva contra a 

organização do trabalho. 

 

       Em maio de 1957, 11 anos das ondas grevistas na Europa que reivindicavam 

�Mudar a vida� e aproximadamente 23 anos antes da sistematização de Dejours em 

�Travail, usure mentale� de 1980, Le Guillant discute que a organização do trabalho é 

uma fonte predominante das causas de incidência na fadiga nervosa dos trabalhadores: 

 

(...) a rapidez das operações exigidas aos trabalhadores. Esta rapidez está 

estreitamente associada � sobretudo nas situações reais do trabalho � tanto à 

monotonia e ao caráter elementar, �maquinal� deste trabalho, quanto às 

restrições e insatisfações etc. No entanto, a maior parte destas últimas 

condições limitam-se a acompanhar, de alguma forma, o elemento central: a 
velocidade � facilitada pela fragmentação das tarefas, pela mecanização e pelo 

ritmo obrigatório; e imposta pelo controle, os bônus e outras formas de punição. 

Com efeito, a preocupação com o rendimento � em si mesma, profundamente 
associada às determinações fundamentais da produção � é que submete todos 

os aspectos atuais da organização do trabalho. (LE GUILLANT, 1957), (LIMA, 
2006: 206).    

 

       As observações de Le Guillant e seu grupo de pesquisadores a respeito da 

organização do trabalho como fonte de síndrome de fadiga foram vistas em profissionais 

como: combatentes de guerra, pilotos de aviões, maquinistas, técnicos de aviação, 

telefonistas, mecanógrafas, empregadas domesticas etc. e a conclusão que chegaram 

foi que �parecem resultar, à semelhança da �fadiga do meio industrial�, de uma lesão 

direta dos centros nervosos decorrente da esfera, sob diferentes formas, dos processos 

nervosos (excitação, inibição, labilidade etc.)�. (LE GUILLANT, 1957), (LIMA, 2006: 208). 

Neste sentido sua terminação em analogia as propostas de pequenas modificações nas 

tarefas naquele momento apontavam a profunda dimensão da discussão: 

 

O �trabalho na linha de montagem� � que, em grande parte, resume as atuais 
condições da atividade industrial � é, com toda a certeza, do ponto de vista 

humano, terrivelmente insatisfatório; no entanto, do ponto de vista da produção, 

é o mais racional, estando fora de cogitação suprimi-lo, tampouco transformá-lo 
de maneira profunda. Confinado nesta contradição, excelentes espíritos 

envolvem-se em estudos e sugestões que tendem a reduzir o caráter inumano 

do trabalho parcelado. Não seria exagerado dizer que, aparentemente, elas não 

vão introduzir nenhuma mudança relevante na condição dos trabalhadores. (LE 
GUILLANT, 1957), (LIMA, 2006: 210-211). 
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       Portanto, o estudo atual da relação saúde mental-trabalho vem desde a década de 

50 se fortalecendo e, é sistematizada por Dejours nos anos 80, quando dialoga com 

seus antecessores afirmando que �a organização do trabalho exerce, sobre o homem, 

uma ação especifica cujo impacto é o aparelho psíquico� (DEJOURS, 2008a: 113), 

demonstrando através de pesquisas que quando a relação homem-trabalho é estorvada 

em qualquer dos seus aspectos as conseqüências sobre a saúde psíquica dos 

trabalhadores são muitas e de profundas seqüelas. Dentre as descompensações 

mentais/psíquicas mais atendidas por nossos estudiosos ao longo de suas atividades 

médicas e cientificas social estão: a fadiga, o medo específico no trabalho, os distúrbios 

provocados pela ideologia defensiva de profissão, as somatizações repercutidas na 

saúde física etc. 

       Se em 1980, um pessimismo pairava em relação ao futuro do trabalho com saúde, 

foi devido se assinalar na �maioria das profissões, atravessadas progressivamente por 

uma organização do trabalho cada vez mais autoritária, rígida e parcelizante� (2008a: 

135), que gerou o aumento da dissimulação do sobreviver ao trabalho, imediatamente e 

somente acompanhado da ideologia defensiva espraiando do sobproletariado a todos os 

níveis de funções. Onde o trabalho alienado, como estabelece Dejours: 

 

Alienação no sentido em que Marx a compreendia nos manuscritos de 1844, isto 
é, a tolerância graduada segundo os trabalhadores de uma organização do 

trabalho, que vai contra seus desejos, suas necessidades e sua saúde. 

Alienação no sentido psiquiátrico também, de substituição da vontade própria do 

Sujeito pelo do Objeto. (DEJOURS, 2008a: 137). 
 

       Moldando a realidade contraditória no qual os trabalhadores adoecem ao não 

solucionarem seus problemas reais de exploração da sua mente, que invisivelmente 

padece com a rendição de um modo geral frente ao patronato. Hoje ao analisarmos a 

importância do movimento que reivindicava �Mudar a vida� notamos que se torna 

necessário uma continuidade de luta no campo da saúde e segurança do trabalho que 

coletivamente busque uma alternativa para transformar a organização do trabalho e 

assim efetivamente evoluir a luta aberta nas jornadas de 68 pela defesa da saúde 

mental-trabalho. Do exposto desta concepção que luta pela saúde com sua dinâmica em 

evolução junto ao processo (produtivo) histórico, constatamos aspecto importante para 
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assumimos como legítima a nossa hipótese de pesquisa, pois é fato que: existe uma 

tendência concreta de resistência e intuição da classe trabalhadora de que as medidas 

preconizadas pelos �especialistas� em �Segurança e Saúde no Trabalho� não 

correspondem totalmente as suas necessidades, visto não levarem em conta suas 

práticas vividas nas realizações das atividades profissionais, e que tal percepção é 

teorizada por intelectuais orgânicos de esquerda unidos aos trabalhadores (como 

demonstramos alguns deles) nas lutas pela saúde e a segurança do trabalho. Portanto, 

a ampliação das discussões propostas por intelectuais orgânicos da esquerda com a 

intuição da classe operária assinala à concepção Social alternativa à concepção jurídica-

política predominante na sociedade capitalista. 

       A psicologia do trabalho � Estabeleceu-se na busca de compreender e entusiasmar 

o comportamento do trabalhador, porém, a base da disciplina foi ligada em duas 

situações distintas: A primeira de forma não científica investe por meio do senso comum 

evidenciar a chamada �teoria da predisposição ao acidente�, quando as campanhas de 

segurança do trabalho nos interiores das empresas se dedicam a alertar os 

trabalhadores contra o descuido, o esquecimento, com sugestões no desígnio de que 

devam aprender a se cuidar e serem atentos em seus atos e, além disso, chamam estes 

trabalhadores a observarem os outros, isto é, o comportamento de seus parceiros, 

lembrando-lhes que a falta de cumprimento das regras preestabelecidas através do fator 

humano e pessoal é o maior responsável pelo evento do acidente. Esta forma de 

campanha e treinamento não considera que o perigo, a insalubridade, as condições 

físicas, biológicas, químicas, ambientais etc. são situações reais e determinantes contra 

a saúde e a segurança do trabalho, desse modo à teoria da predisposição ao acidente 

se concentra em detectar os considerados �predispostos� aos acidentes com propostas 

de transformações no comportamento humano individual, e por fim a não selecioná-los 

para determinadas atividades e se fecham para as ações concretas de eliminação das 

causas de acidentes industriais. Já a segunda forma investe em suavizar ou esvaziar 

quando possível a �teoria da fadiga�. Em Greve na Fábrica: �(...) Pode falar-se do 

cansaço de um dia de trabalho de dez horas. Os que têm uma hora de transporte para ir 

e vir não terão mais nenhuma vida fora da fábrica. A fadiga multiplica os acidentes...� 

(LINHART, 1978: 71). A fadiga constatada por Linhart como causa de acidentes do 
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trabalho, foi elemento de pesquisa no �Conselho de Pesquisa sobre Fadiga Industrial� na 

Inglaterra em 1920, com o resultado do estudo demonstrado que �um aumento da 

jornada de trabalho de 60 para 72 horas estava associado a duas vezes e meia mais 

acidentes� (DWYER, 2006: 91). No entanto, nos padrões de engenharia da segurança 

do trabalho atuais esta teoria é totalmente desvalorizada. Dwyer nos sugere, que talvez 

tal desvalorização e, conseqüentemente o desconhecimento seja devido à 

desmistificação da ética do trabalho, já que a teoria da fadiga �fomenta a noção de que 

trabalho em excesso não é bom� (2006: 92). Atualmente a base de sustentação da 

psicologia do trabalho é negada por vários estudiosos sérios, que lutam contra esta 

forma falida cientificamente em que a disciplina se tornou aceita por empregadores 

capitalistas, mas, tal modelo é visivelmente constatado ao entrarmos em qualquer 

empresa e verificamos as mensagens fixadas em cartazes �estamos a (nº. de dias) sem 

acidentes� ou quando analisamos relatórios de acidentes da indústria, órgãos 

governamentais etc. 
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2.2  A SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHO NO BRASIL 

 

O SÉCULO XIX NO BRASIL 

       Nosso objetivo aqui não é historiar o Brasil do século XIX, mas demonstramos a 

partir de citações de dois estudiosos brasileiros a dinâmica da produção naquele 

momento e com isso verificarmos as correlações de força entre as classes e o Estado, 

visto que essa relação é um dos pressupostos teóricos de Dejours para se pesquisar a 

saúde dos trabalhadores. 

 

Boris Fausto: 

(...) O avanço da economia capitalista de exportação gerou assim diretamente as 

condições para que se constituísse um núcleo de trabalhadores no setor de 

serviços. Indiretamente, preencheu os requisitos para o surgimento do 
proletariado fabril, concentrado em algumas poucas cidades. A pequena 
empresa industrial, dispersa em vários pontos do país, existiu antes da 

afirmação do pólo cafeeiro e ao lado dele, graças à proteção representada pela 

dificuldade de comunicações, à proximidade de matérias-prima, à existência de 

um pequeno mercado consumidor de bens como alimentos, bebidas, tecidos de 
qualidade inferior. Os trabalhadores deste tipo de indústria, espalhadas em um 

imenso espaço geográfico, nunca tiveram condições objetivas para dar origem a 
um movimento operário. Eles ficaram nas fímbrias do que Antônio Barros de 

Castro chamou a industrialização descentralizada do Brasil. 
O deslocamento no espaço da indústria de tecidos de algodão indica a 

importância gradativa que o centro-sul vai assumindo, em confronto com outras 
áreas. O Estado da Bahia � especialmente Salvador e arredores � foi o primeiro 
núcleo das atividades do ramo, de 1844 até fins da década de sessenta, 

reunindo cinco das nove fábricas existentes no país em 1866 (...) (FAUSTO, 
1983: 13-14). 
 

 

Décio Saes: 

 

(...) Em 1887, o fazendeiro escravista e republicano Campos Sales concedeu a 
alforria aos escravos das suas fazendas, sob a condição de que estes o 

servissem por mais quatro anos. Muitos fazendeiros paulistas seguiram o seu 
exemplo. Em setembro de 1887, Joaquim Floriano de Godoy apresentou à 

Câmara imperial um projeto de emancipação condicional, cujos pontos centrais 

eram: a) extinção legal da escravidão; b) obrigação, para os libertos, de prestar 

serviços aos seus ex-senhores, por um prazo de três anos; c) multas e penas de 

prisão para os libertos que não cumprissem essa obrigação; d) penalidades 

semelhantes para os aliciadores dos libertos. Dentre as razões alegadas por 

Joaquim Floriano para a apresentação desse projeto, vale a pena mencionar 
textualmente duas delas (as duas últimas de uma lista de seis; as três primeiras 

constituíam sobretudo um exercício de retórica): �Porque o trabalho escravo 

ficou completamente desorganizado e de todo incapaz de ser mais nunca 
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disciplinado, desde o dia em que felizmente foram abolidos os castigos corporais 
e as cadeias das localidades que não mais se prestam para, em nome das 

autoridades, seviciarem os míseros cativos. (...) Finalmente, porque os próprios 

fazendeiros, reconhecendo todas estas verdades, têm sido os primeiros a abrir 

mão do direito de tal propriedade, limitando-se apenas à condicionalidade da 

prestação de serviços por prazo certo e não longo�. (SAES, 1985: 246-247). 
 

       Das duas citações extraímos que: O Brasil do século XIX é regulado por um Estado 

escravista moderno [3], tendo as suas relações de produção desenvolvida pela 

exploração da força de trabalho escravo (forma predominante). No entanto, com a 

instalação da indústria têxtil, que traz o processo capitalista industrial de trabalho e o 

crescimento de uma classe de trabalhadores livres, tem-se naquele momento a 

coexistência de dois modos de produção o escravista (enraizado) e o capitalista 

industrial (germinando). Temos então um país em meios? Com a �crise do sistema 

escravista� em parte provocado pelas relações internacionais da economia e as voltas 

pela pré-disposição em construir os pré-requisitos para a formação do Estado burguês 

brasileiro. Esta contradição interna ao Brasil (coexistência de dois modos de produção) 

de mais de um modelo de relações de trabalho, é mais tarde detectada como o 

fenômeno do �desenvolvimento desigual das formações sociais� isto porque o Estado 

escravista brasileiro do século XIX se relaciona economicamente e politicamente com 

Estados burgueses, principalmente, da Europa e das Américas. Do panorama 

demonstrado acima entendemos que a �pré-história da saúde dos trabalhadores� 

concebida por Dejours como o primeiro período de luta pela saúde no trabalho ocorrida 

no século XIX na Europa, só toma condições objetivas aqui, isto é, só se torna aplicável 

no caso brasileiro, quando já percorrido pelo menos quase 10 anos do século XX, pois, 

no Brasil do século XIX ainda pesa a lei da chibata, não existindo a demanda em torno 

da saúde e da segurança do trabalho. 

 

INÍCIO DO SÉCULO XX NO BRASIL 

 

       A formação da burguesia brasileira e a subseqüência do desenvolvimento de um 

proletariado no Brasil se afirmam no processo histórico de no mínimo estas três etapas 

correlacionadas: 1) A Abolição da escravatura (1888) � episódio que marca a extinção 

legal da escravidão; 2) A Proclamação da República (1889) � transformação do Estado; 
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3) Assembléia Constituinte (1890-1891) � reorganização do aparelho de Estado: criação 

do Estado burguês no sentido amplo (SAES, 1985). Obviamente, não estamos 

delimitando os passos seqüenciais minuciosos desse processo, nem afirmando que a 

Revolução burguesa versus a Revolução política burguesa se deu de maneira em que a 

dominância social do modo de produção capitalista se estabelecesse de forma imediata 

no Brasil. Mas, o que se tem de fato é a condição de uso da relação jurídico-política em 

que, o mercado e a relação trabalho assalariado têm como se desenvolver em todos os 

âmbitos. A idéia-chave para Saes é que: �A revolução antiescravista de 1888-1891 

(Abolição, Proclamação da República, Assembléia Constituinte) implicou uma 

transformação do tipo e da natureza de classe do Estado brasileiro; ou seja, implicou a 

formação do Estado burguês no Brasil.� (1985: 185). O Estado burguês conceituado na 

luz da teoria marxista é composto por: um direito � normas e organizações que façam 

com que as normas sejam cumpridas e que este direito também iguale os agentes da 

produção (proprietários e não-proprietários) como sujeitos de direitos capazes, por 

exemplo, de realizarem contratos, os contratos de trabalho etc.; e um aparelho de 

Estado � organizador dos princípios formalizados pelo direito positivo e da organização 

acima de tudo das tarefas estatais, eis aí a formação primária da burocracia e do 

burocratismo. Em linhas gerais os processos de transformação do Estado brasileiro e a 

formação de sua classe operária são conferidos aos últimos anos do século XIX e o seu 

desenvolvimento aos primeiros anos do século XX. 

 

       No Brasil nos primeiros anos do século XX, os trabalhadores livres brasileiros ou 

imigrantes tiveram que lutar contra as heranças das relações semi-escravistas 

adaptadas ao modelo capitalista. Contrariando ao peso herdado lutaram por � salários, 

contra a longa jornada diária de trabalho, contra os maus tratos, contra os 

espancamentos às crianças trabalhadoras, pela saúde e pelo reconhecimento de suas 

entidades representativas entre outras reivindicações. 

       Reservamo-nos a tratar do desenvolvimento da classe operária brasileira, apenas 

na definição circunscrita em que: �A evolução das condições de vida e de trabalho e, 

portanto, de saúde dos trabalhadores não pode ser dissociada do desenvolvimento das 

lutas e das reivindicações operárias em geral.� (DEJOURS, 2008a: 13), desta acepção 
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levantaremos da tese de Boris Fausto (1974 e 1983), alguns episódios do caso 

brasileiro, que correspondem com os dois pressupostos imprescindíveis da luta pela 

Saúde assumida pelos Trabalhadores: �O direito à vida (ou à sobrevivência) e a 

construção do instrumento necessário à sua conquista: a liberdade de 

organização.�(DEJOURS, 2008a: 17). Por conseguinte, as questões relacionadas à 

saúde do trabalho são antes de qualquer coisa �fenômenos de ordem histórica�, isto é, a 

saúde e a segurança do trabalho são condicionadas pelas correlações de força entre as 

classes trabalhadoras e patronais com o Estado. 

       Ao relacionarmos somente os aspectos: �direito á vida� e a �liberdade de 

organização� como construção da demanda da pré-história da luta pela saúde da classe 

operária, não abdicamos o modo sociológico de estudar a classe operária como um 

conjunto complexo, isto é, não abandonamos os elementos marcantes no período do 

desenvolvimento do capitalismo como as relações econômicas, o aumento da produção, 

o crescimento urbano, o poder do Estado etc., pois, na maioria dos estudos sociológicos 

clássicos, nossos estudiosos, a partir da metodologia adotada, chegam a conclusões: 

 

É mesmo duvidoso falar-se de um movimento operário anterior ao período 1917-
1921. Não se trata apenas da existência de vagas de fluxo e refluxo, 

constatáveis em qualquer movimento social. Há uma fraqueza mais profunda 

que se traduz na descontinuidade da luta operária. Tudo parece começar, 

crescer, desfazer-se e novamente recomeçar, sem que a experiência se 

acumule e dê origem a uma estrutura organizatória capaz de articular as 

explosões espontâneas... (FAUSTO, 1974: 83). 
 

       Consistiria em pura sandice controverter a afirmação de Fausto, porque nela contém 

um raciocínio dialético e até um tanto apaixonado da necessidade que tem o movimento 

operário de afirma-se enquanto força política na sociedade capitalista, contudo, o 

período que vai do fim do século XIX até 1917, não pode ser considerado um tempo sem 

acumulação de experiências dominada pela espontaneidade, mas, sim um período de 

luta pela sobrevivência e tentativa de construção política. O Estado burguês brasileiro 

nasce como sua missão esclarecida, o próprio Fausto verificou que O Código Penal de 

1890, já contra as formas organizativas da classe operária define como crime: �seduzir 

ou aliciar operários para deixarem os estabelecimentos em que forem empregados, sob 

promessa de recompensa ou ameaça de algum mal� (art. 205); e ainda (art. 206) �causar 
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ou provocar cessação de trabalho, para impor aos operários ou patrões aumento ou 

diminuição de serviço ou salário� (FAUSTO, 1983: 234). Apesar, de o Estado burguês 

estabelecer-se com pleno domínio das relações incipientes, por parte dos trabalhadores 

principia um novo acontecimento determinante para alteração das correlações de força 

no cenário político: no Rio de Janeiro, em 1903, é fundado o primeiro sindicato têxtil � A 

Federação dos Operários em Fábricas de Tecidos: 

 

Segundo um relato da imprensa operária, a Federação conseguiu agremiar 
quase todos os trabalhadores do ramo, daí nascendo às condições para a greve 

decretada em 15 de agosto de 1903, abrangendo 25 000 trabalhadores têxteis e 

cerca de 15 000 de outras categorias. (FAUSTO, 1983: 127). 
 

       Um dos eixos de luta neste momento é a redução da jornada diária de trabalho, que 

para nós equivale à luta pela vida: �As reivindicações dos grevistas (8 horas de trabalho; 

40% de aumento) praticamente não foram atendidas, pois os empresários concederam 

um aumento insignificante e aceitaram, aliás, por pouco tempo, a redução da jornada 

normal de trabalho para 9 horas e meia� (FAUSTO, 1983: 127). Alguns exemplos da luta 

pela redução da jornada de trabalho: 

 

A 3 de maio de 1907, os operários de duas fundições solicitam a fixação da 

jornada de oito horas e pagamento semanal, sendo atendidos. Os pedidos se 
estendem, com muitas recusas, e a greve se inicia na construção civil, na 

indústria metalúrgica e da alimentação, abrangendo a 8 de maio, 2000 

grevistas. Alguns dias depois, aderem ao movimento, gráficos, sapateiros, parte 

dos empregados da limpeza pública e os têxteis... (FAUSTO, 1983: 146). 
 

(...) à fraca possibilidade de resistência dos trabalhadores, explica a média 

proporcional mais longa da jornada de trabalho entre os têxteis. Dados gerais 

levantados em São Paulo (1911) referem-se a 10 a 12 horas de trabalho no 
ramo, ao passo que se trabalha 8 horas na construção civil, 9 na indústria de 

chapéus, 9 a 11 nas fundições e oficinas mecânicas (...) Há exemplos extremos 

de cardadores que trabalham 16 horas por dia, das 5 às 10 da noite, com uma 

hora para refeição, ou imposição do serviço aos domingos até às 3 da tarde (...) 

(FAUSTO, 1983: 114). 
 
Boletim do Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 1912: �A greve 

têxtil começa a 15 de maio na fábrica Mariângela de Francisco Matarazzo, pelo 

aumento de 25% e a redução do horário de 10 horas e meia para nove horas...� 

(FAUSTO, 1983: 151). 
 
Em 1917: �A 7 de julho, a greve alcança uma empresa importante fora do setor 

têxtil � a fábrica de bebidas Antártica, situada na Mooca, com cerca de 1.000 

operários. Anteriormente, os trabalhadores tinham enviado sem resultado vários 
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ofícios à direção da firma, solicitando aumento de 13% dos salários e a fixação 

de 9 horas de trabalho.� (FAUSTO, 1974: 86). 
 

       A redução da jornada de trabalho diária, a modelo do que aconteceu com o 

movimento operário em outros países tornou-se uma exigência do movimento brasileiro, 

isto é, a palavra de ordem constante das reclamações, não obstante, infelizmente 

também se constituiu como um ponto de expressão da correlação de forças entre 

patrões e trabalhadores, com a demonstração não favorável aos trabalhadores. A luta 

pela sobrevivência abrangia os aspectos contra as condições insalubres no local de 

trabalho: �Entre os têxteis não faltavam denúncias contra a lançadeira, instrumento que 

os tecelões levavam à boca para �chupar� o fio da trama, responsável pelo contágio de 

moléstia, pela absorção de pó e anilinas.� (FAUSTO, 1983: 119), contra esse utensílio 

insalubre os dirigentes do movimento operário já mostravam soluções adequadas 

naquele momento �A reunião operária de 1913 pediu que se proibisse seu uso e se 

utilizassem os processos mecânicos vigentes na Europa.� (1983: 119). A Imprensa 

Operaria, o jornal A Terra Livre, de 2-6 e 7-7-1907, denuncia um episódio das 

condições adversas ocorridas nas fábricas em relação aos maus tratos ao trabalho 

infantil, o relato é de um fato ocorrido na fábrica de tecidos Cruzeiro em Andaraí no Rio 

de Janeiro: �à atividade das crianças ao lado dos pais que parecem conformados com a 

brutalidade reinante; caso extremo, na fábrica Carioca, uma menina é espancada pelo 

pai após ser esbofeteada e despedida pelo mestre (...)� (1983: 116). 

    

       A greve geral de julho de 1917 em São Paulo recebe um contorno de símbolo da 

luta pela sobrevivência e de direito de organização política. As reivindicações 

permanecem a revolver em torno da redução da jornada de trabalho, pela organização 

política/sindical do movimento operário, contra as péssimas condições de trabalho, pela 

regulação do trabalho feminino e dos menores, pela abolição das multas etc. Do 

contexto da greve a discussão de uma reforma social em 1919, pela primeira vez 

aparecia por força da autoridade política (resguardado as suas medidas) do movimento 

operário a temática assumida por candidatos ao parlamento burguês que propunham 

que: �se estabelecesse uma legislação fabril, prevendo entre outros pontos a jornada de 

oito horas, a fixação de um limite para as horas extra, a igualdade salarial independente 
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do sexo no exercício das mesmas funções, a regulamentação do trabalho do menor (...)� 

(1983: 219-220). O fato da discussão político/sindical em defesa dos operários 

chegarem aos órgãos governamentais não caracteriza vitórias em si, entretanto, 

exteriorizam a existência de uma classe que em detrimento das condições contrárias a 

sua vida, se organiza, luta e cria as condições de, por exemplo, assumir os assuntos 

relacionados à saúde e a segurança do trabalho, que antes de qualquer caso são 

�fenômenos de ordem histórica�, e condicionados pela correspondência de força entre as 

classes trabalhadoras e patronais com o Estado, portanto, temos nas primeiras décadas 

do século XX no Brasil, a �pré-história da saúde dos trabalhadores� ancorada na palavra 

de ordem pela �redução da jornada de trabalho�. 

 

BRASIL: PÓS-ANOS 20-70 

 

       Para os fins de nossa apreciação, é significante apresentarmos a 1ª Lei de 

Acidentes de Trabalho, que foi oficializada pelo Decreto N. 3.724 � de 15 de janeiro de 

1919. Este Código teve por objetivo: Regular as obrigações resultantes dos acidentes de 

trabalho: �A lei é severa trata da responsabilidade patronal, das formas de acidente, da 

indenização, da tramitação do processo da ação judicial, quando necessária. Mas, 

apesar do rigor da lei, a classe patronal consegue burlar a obrigação jurídica (...)� 

(CARONE, 1989: 235). Conforme Evaristo de Moraes que já em 1919 publicou o livro 

�Os Accidentes no Trabalho e a sua reparação�, comenta: 

 

A lei brazileira acceitou o principio, a que teem resistido até hoje outras 

legislações, segundo o qual as molestias profissionais são identificadas aos 

accidentes no trabalho. Em theoria, já louvamos essa iniciativa. Reconhecemos, 

porêm, que surgirão innumeras difficuldades na execução da lei. A despeito da 
prudencia do legislador, apparecerão, com ou sem má fé, pretensões 

injustificáveis. (MORAES, 2009: 86). 
 

       Esta primeira lei indenizatória no Brasil, surge como um projeto de legislação social, 

resultado de pressões conjunturais e provoca conflitos ao �exigir obrigações pecuniárias 

da classe produtora� (CARONE, 1989: 235), a despeito, de tornar-se o arquétipo das 

demais leis de acidentes do trabalho, posteriores: 
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�O modelo de indenização surgiu em resposta a um grande número de conflitos 
diferentes. Um desses era a falta de previsibilidade dos pagamentos de 
indenização feitos pelas empresas e, em menor escala, pelos planos de seguros, 

o que trazia conseqüências para a sobrevivência e ainda, quando não se faziam 

os pagamentos adequados, isso resultava na ruína econômica das vítimas e de 

suas famílias.� (DWYER, 2006: 96). 
 

       A indenização traz como centro dos conflitos as questões de �justiça� e a própria 

adequação do ressarcimento. O processo de luta por esta compensação em relação às 

lesões, mutilações e óbitos de trabalhadores são marcados pelas desigualdades com 

que os patrões desde as duas últimas décadas do século XIX vêem tratando do caso. 

Os diversos mecanismos foram criados: a redução do pagamento dos trabalhadores 

afastados por acidentes de trabalho em relação aos trabalhadores em exercício do 

trabalho, tabelas de indenizações por partes do corpo lesadas, criação de categorias 

entre trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros com diferenças aos direitos 

de recebimentos de auxílios indenizatórios, pagamentos de benefícios por mortes aos 

dependentes a variar com o ramo econômico do trabalhador falecido, pagamentos pelo 

Estado ou por companhias de Seguros, legislação estadual ou federal dentro de um país 

etc. neste âmbito a indenização permanece como um conflito aberto entre trabalhadores 

e suas representações sindicais contra patrões e Estado. 

       A fase industrial do desenvolvimento capitalista moderno no Brasil configura-se com 

a industrialização se estabelecendo nos anos de 1930. Para Luiz Pereira, foi a: �(...) 

tentativa de descobrir na sociedade brasileira a realização �retardada� das revoluções 

burguesas européias, que se efetivaram como fortalecimento econômico e ascensão 

política de uma burguesia industrial contra um estamento agrário e dominante.� 

(PEREIRA, 1965: 83). No entanto, tal industrialização se realizou �de modo bem diverso� 

em suas várias dimensões, isto é, a economia e a política internacional moldavam os 

aspectos de formação, expansão e consolidação econômico-social deste país periférico 

[4]. Do contexto em questão, destacamos dois fatos como expressivos e influentes na 

década de 20: a) A Revolução Russa � em 1917; b) A criação da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) � em 1919. Se por um lado A Revolução Russa exaltava 

os ânimos de lutadores pela causa comunista, despertando a simpatia, a solidariedade 

em defesa da insurreição de Outubro, em que os trabalhadores acordaram o mundo 

para a ativação de exigências de melhoria das condições de trabalho e mudança social. 
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Por outro lado também fez com que o capitalismo e suas burguesias nacionais 

intensificassem a situação de repressão contra os movimentos políticos/sindicais, que 

aliás, apresentaram como uma das saídas (burguesa) a criação da OIT, que 

independente de suas �declarações oficiais� tinha como objetivo através da orientação 

para implementação de medidas próximas das reivindicações dos trabalhadores nos 

países participantes do Tratado de Versalhes, �evitar o perigo de novas revoluções� 

(GIANNOTTI, 2007), ou seja, �Mesmo que seus membros acentuem não ser sua função 

a de proteger o empresariado, na verdade ela funciona como mecanismo para manter a 

cordialidade ou o equilíbrio entre os interesses patronais e o do proletariado.� (CARONE, 

1989: 231). Neste sentido, é que os dois acontecimentos internacionais tomam peso nas 

reivindicações dos trabalhadores brasileiros naquele momento, uma vez que se aviva a 

luta pela regulamentação de Direitos dos trabalhadores por meio de leis, que traziam 

entre as reclamações fundamentais: salário-mínimo; férias e fim dos acidentes. 

       Imediatamente, outros dois aspectos são referências para se caracterizar o período: 

a) A crise econômica internacional, simbolizada pelo Crack, da Bolsa de Valores de 

Nova Iorque de 1929; b) No Brasil, o início da denominada Era Vargas, com a criação de 

Empresas estatais de base da indústria pesada.  Não poderíamos desenvolver qualquer 

análise sem mencionarmos estes fatos de grande importância, contudo, não lhes 

exporemos aqui, devido suas extensões teóricas, de fato já bastante examinadas e em 

constante estudo dentro das investigações históricas atuais. Servindo essas menções 

para demonstrarmos que a intervenção do Estado pode, naquele momento, ser 

observada, do mesmo modo, na organização trabalhista com a criação do Ministério do 

Trabalho, que conforme Giannotti objetiva a: 

 

A implementação das leis trabalhistas e sociais atendia a três necessidades 

históricas: 
1 � Racionalizar e regulamentar as relações de trabalho, possibilitando o 
desenvolvimento capitalista, que estava emperrado. 
2 � Esvaziar as pressões da classe operária, que visava conquistar os mesmos 

direitos das classes operárias de outros países. Entre esses direitos, 8 horas de 

trabalho diário, salário-mínimo, descanso semanal, regulamentação do trabalho 

da mulher e dos menores, previdência social. 
3 � Atender às pressões da OIT, que exigia um mínimo de igualdade de 

condições para não desequilibrar a concorrência entre os vários países. 
Junto com as leis de proteção ao trabalhador, também são criadas leis e normas 

regulamentadoras da vida sindical, visando um maior controle sobre ela, para 
castrá-la. (GIANNOTTI, 2007: 112). 
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       Os anos de industrialização e amadurecimento da classe trabalhadora brasileira 

foram então marcados por contradições circunstanciais, porém, permeado por acúmulo 

interno e externo no que diz respeito aos ganhos e as perdas com as implementações 

de leis trabalhistas, inclusive, no campo da segurança do trabalho a política foi embalada 

em uma visão turva de progresso e participação no desenvolvimento populista: 

 

Isto significa, ao mesmo tempo, que o getulismo (em sentido amplo) teve a 
habilidade de atrair e absorver políticos e intelectuais formados nos movimentos 

de esquerda. Ou seja, no âmbito da democracia populista, da doutrina da frente 
única etc. mobilizaram-se quadros técnicos e intelectuais para as tarefas da 

industrialização. É obvio que, nesse intercambio, a iniciativa das decisões estava 

sob o controle da classe dominante, isto é, daqueles grupos que exerciam o 
poder direta e indiretamente. (IANNI, 1994: 103). 

 

       A classe trabalhadora e principalmente seus representantes jurídicos são 

sucessivamente atraídos pela concepção jurídica. Ora não é fácil se situar nesta relação 

visto que, o capitalismo lida ininterruptamente com a tese da igualdade de direitos do 

homem ao consagrar que patrões e empregados são iguais judicialmente ao 

formalizarem o contrato de trabalho. Nesta exterioridade a OIT antecede-se ao caráter 

ideológico das lutas operárias, que necessitam em parte das aplicações de leis 

trabalhistas e se sobressai ao indicar recomendações legais aceitáveis pelo capital, 

assim como ao mesmo tempo criando nos trabalhadores a ilusão de lhes prestar serviço. 

Todavia, o problema é esclarecido quando nas recomendações legais não se indicam os 

mecanismos ou as medidas contra os patrões e o Estado quando não cumprem tais 

ratificações, por exemplo, no caso de acidentes de trabalho: O que deverá acontecer 

com a empresa ou o país onde ocorram os acidentes? A demanda da legalização da luta 

de classes e suas reivindicações são sempre margeadas por dois lados: a) por um lado 

é necessário que as conquistas dos trabalhadores sejam reconhecidas, efetivadas e 

expandidas para toda a classe, inclusive rompendo as fronteiras nacionais; b) por outro 

lado, todo o conflito entre os trabalhadores, patrões e o Estado é transformado em 

conflito jurídico administrado pelo direito burguês. Todas as ações dos trabalhadores 

têm que ser enquadrados nas regras da legalidade? As contradições são elucidadas 

quando verificamos alguns fatos: em 1932, Lei das convenções coletivas de Trabalho � 
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jornada de trabalho de 8 horas; em 1934, Lei sobre Acidentes de Trabalho � direitos de 

Assistência e Previdência social; em 1935, Lei de estabilidade no emprego, para os 

operários da indústria; em 1935, aprovação da Lei de Segurança Nacional (contra os 

movimentos contestatórios) e fechamento da Confederação Sindical Unitária Brasileira � 

CSUB; em 1937, golpe do Estado Novo � partidos políticos e sindicatos fechados, e a 

greve passa a ser considerada �um instrumento anti-social�, censura à imprensa e 

criação de órgãos de censura; em 1943 a publicação da Consolidação das Leis do 

Trabalho � CLT. (GIANNOTTI, 2007).  

                                  
       O Ministro Salgado Filho em 1933, divulga o projeto do que consistiria a 2ª Lei (Lei 

de 10/07/1934) acidentária de caráter indenizatório no país e também como se 

estabeleceria o modo obrigatório de seguro privado, isto é, para o pagamento das 

indenizações por acidente do trabalho haveria depósitos de capital em instituições 

particulares ou em Bancos da União.       

 

       Não correspondendo mais a seus objetivos a lei n. 3.724 de 15 de janeiro 

de 1919, foi nomeada uma comissão de técnicos para revê-la. A Comissão já 

elaborou o projeto, que está sendo examinado pelo Departamento. O seguro 

contra acidentes do trabalho e moléstias profissionais vem sendo feito pelas 

companhias seguintes: Segurança Industria, Internacional de Seguros, Seguros 

Gerais Lloyd Industrial Sul-Americano, Seguros Sul América Terrestre, Marítimos 

e Acidentes; Sociedade Cooperativa de Seguros Operários em Fábrica de 

Tecidos, e Garantía Industrial Paulista, as quais, representando um capital de 

12.000:000$000, assumam a responsabilidade de obrigações relativas a 

460.000 operários aproximadamente. 

       O sistema de inspeção das reservas técnicas das Companhias de Seguro 

contra acidentes não oferece nenhuma garantía aos segurados, constituíndo 

apenas uma formalidade legal, que está longe de corresponder á sua finalidade. 

Torna-se indispensável, por isso, a organização de um serviço de inspeção 

eficiente por intermédio de atuários idôneos e sob a responsabilidade direta do 

Departamento. 

       O projeto de reforma da lei de acidentes, agora em estudo, prevê os meios 

práticos de um serviço de severa fiscalização, sem o que o seguro póde tornar-

se uma instituição de previdência falha e ilusória para os seguradores, prejudicial 

e perigosa para os segurados.        

       Faz-se mistér para êste serviço a composição de um corpo de inspetores 

idôneos, � médicos, engenheiros e mulheres especializadas, � para promover 

inquéritos sociais relativos á higiêne, á segurança e ás condições do trabalho. 

(BRASIL � Exposição do Ministro Salgado Filho, 1933: 68-69). 

 

 

       Já a 3ª Lei foi estabelecida em 10 de novembro de 1944, pelo Decreto-lei N. 7.036 

Regulação das obrigações resultantes dos acidentes no trabalho, vem em meio à 
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sistematização da: Consolidações das Leis do Trabalho � CLT em 1943. A Lei de 44 

expande o conceito de acidente do trabalho no art.1º e art. 3º, todavia, o seu art. 7º trata 

de esclarecer o que não é acidente do trabalho, associando o empregado com a prática 

de ação �dolosa� ou lhe reconhecendo como adequado para cometer ato de 

�desobediência� ao seu empregador, do mesmo modo cuida de incluir nestas espécies 

de não acidente os fenômenos naturais e trajeto ao trabalho, ainda, no sentido de 

desobrigar o patrão pelo resultado do acidente no art. 45 é manifestado que se o 

acidentado não comunicar o fato ao seu chefe em 24 horas, quaisquer que sejam as 

�agravações ou complicações da lesão inicial�, não serão de responsabilidade do 

empregador. 

       Os artigos 16, 31, 94, 95 e 111, recuperam a idéia da indenização e seguro como 

propriamente um acontecimento acentuado e recorrente ao delinearem a cautela legal 

para estes casos como processos ligados ao aparelhamento (que o governo promoveu) 

da Justiça do Trabalho, através das recentes Juntas de Conciliação ou Julgamento com 

as Instituições de Previdência Social (não mais as privadas). Vários artigos são 

proeminentes e abririam singulares discussões tanto no que diz respeito em suas 

correspondências consonantes com as orientações situadas pelas Convenções da OIT 

(até o momento da publicação desta lei) ou pelas propostas praticadas pelo governo em 

se edificar como �protetor dos trabalhadores�, por exemplo, quando no documento em 

observação aparece no art. 82 a obrigatoriedade para que nos locais de mais de 100 

empregados sejam organizados �comissões internas, com representantes dos 

empregados� que estimulem as discussões da prevenção de acidentes, ou expressa nos 

artigos 91 e 92, a determinação de serviço de �readaptação� que vá além, da prática 

médica, isto é, ensino profissional realizado em escolas nas quais o acidentado se 

readaptaria para o trabalho. Como se pode ver a Lei de 44 para os acidentes no trabalho 

percorria as contradições sociais imposta pelo modelo produtivo capitalista, ou seja, 

cursava do real com alguns benefícios concretos aos trabalhadores ao reino fantasioso 

e torturador do �Pai dos Pobres�.        

         Os �Anos Dourados� (de 1945 -1973) com o �Milagre econômico� japonês 

representaram a nova fase do desenvolvimento capitalista centrados na política de 

reconstrução do pós-guerra, os trabalhadores que conseguiram travar lutas contra seus 
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governos nacionais conseguiram nesse período a efetivação das leis de proteção social. 

As proteções sociais ocorridas na Europa e no Japão não chegaram no Brasil, aqui esse 

quadro é marcado somente pela diretriz internacional de 1947: denominada de �Guerra 

Fria�. Foram colocados na ilegalidade os partidos e cassados os políticos de orientações 

comunistas, 134 sindicatos dos 944 existentes sofreram intervenção do Ministério do 

Trabalho. Acentuando-se a situação em 1953, o país foi envolvido em ondas grevistas 

(em torno de 800) que, reivindicavam aumento salarial, criação de 13º salário e férias 

remuneradas em dobro etc. (GIANNOTTI, 2007). 

 

       A fase do �Programa de Metas� do governo de Juscelino Kubitschek, pode ser 

sintetizada com a política que combinava o Estado, a iniciativa (privada) nacional e o 

capital estrangeiro para a ascensão do desenvolvimento industrial, que inegavelmente 

aconteceu com a atração da indústria automotiva em grande escala, mas, para os 

assalariados a inflação da época só reduzia seus salários (FAUSTO, 1998). A 

industrialização brasileira se situa como fato eminente de inspiração na busca de 

emprego industrial e com a ampliação da produção de bens de consumo influenciando, 

além disso, no mercado de serviços em geral. Diversos estudos (PEREIRA, 1965; 

IANNI, 1994; GIANNOTTI, 2007) apontam que entre as décadas de 20 e 60, houve um 

forte apelo para que a população rural viesse vender sua força de trabalho nas cidades. 

No entanto, em 1962, se encerrava o período de expansão da economia brasileira e com 

ele o aumento significativo do desemprego: 

 

Ao mesmo tempo, a inflação deixa de ser uma técnica de poupança monetária 

forçada. A inflação de lucros transforma-se em inflação de custos. Isto é, a 

espiral inflacionaria adquire conotações �patológicas� para o sistema. A 

reprodução capitalista começa a entrar em ponto morto. 
Em decorrência da aceleração do processo inflacionário, as massas passam a 

reivindicar aumentos salariais cada vez mais freqüentes. Os trabalhadores 

entram numa luta reivindicatória praticamente ininterrupta, para evitar o 

excessivo rebaixamento do poder aquisitivo do salário. As campanhas salariais e 

as greves são as manifestações da luta, os operários desenvolvem as suas 

organizações sindicais, fortalecem as confederações, ampliam as suas relações 

com os partidos populistas e de esquerda; e ganham as praças públicas (IANNI, 

1994: 178-179). 
 

       Logo em seguida acontece o golpe militar de 1964, que apesar da sua gravidade 

histórica para os rumos de nossa sociedade, não entraremos em seus detalhes, visto a 



 

 

93 

grande dimensão já estudada por vários teóricos, mas, apontaremos algumas medidas, 

que foram diretamente contra o movimento dos trabalhadores: a greve é avaliada como 

ato doloso contra o Estado, a Lei Nº. 4.330, de 1964, regula o direito de greve; 

cassações das diretorias eleitas nos sindicatos e nas ligas camponesas, não 

consentimento de atuação para os delegados e líderes sindical, não podendo haver 

manifestações que não fossem autorizadas, constituindo-se o espaço do sindicato 

apenas para fins assistencialistas como serviços médicos e odontológicos; fim da 

estabilidade no emprego para os trabalhadores industriais com mais de 10 anos em uma 

empresa e estabelecimento do FGTS como compensação para a perda desse direito 

instituído; a Lei Nº. 4.725 de 1965: congela os salários e proíbe manifestações contra o 

arrocho salarial.     

       A 4ª Lei sobre Acidente do Trabalho, oficializada pelo Decreto-Lei N. 293, de 28 de 

fevereiro de 1967, consagrou �o princípio de que os acidentes ocorridos na ida e volta do 

trabalho são acidentes do trabalho� (RIBEIRO; LACAZ, 1984: 27). Esta lei foi uma das 

mais curta de nossa história, pois, em 14 de setembro de 1967, entrou em vigor a Lei N. 

5.316, se instituindo deste modo na 5ª Lei sobre o tema no Brasil, que teve como 

objetivo integrar o seguro de acidentes do trabalho à previdência social. Todo o seguro 

obrigatório de acidente do trabalho no país passou a ser administrado pelo Instituto 

Nacional de Previdência Social � INPS: �Art. 1º O seguro obrigatório de acidentes do 

trabalho, de que trata o artigo 158, item XVII, da Constituição Federal, será realizado na 

previdência social� (BRASIL, Lei N. 5.316: 1967). 

 
              A Constituição Federal, referida pelo artigo 1º da Lei N. 5.316, foi promulgada 

sob as ordens do Ato Institucional número quatro � AI-4 em 1967, nesta ocorrência não 

se tornando supressa a estatização total da indenização do acidente de trabalho. O Art. 

24 estabelece que não é mais necessário à existência de operadoras de seguro de 

origem privada, que tais operadoras precisam ser vendidas à Previdência Social via 

homologação ou mediante os arbitramentos judiciais, sendo basicamente o tema 

privilegiado por essa Lei acidentária. Em 1966, foi organizada a Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho � FUNDACENTRO. O Governo 

Federal criou esta instituição de pesquisas como sua mediadora nas questões de 

implementação dos acordos entre a OIT e o país. Em 1974, a Fundação foi vinculada ao 
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Ministério do Trabalho, sendo a responsável em grande parte pela formulação e criação 

das legislações da área, como aconteceu com as Normas Regulamentadoras de 

Segurança e Saúde no Trabalho e as Normas Regulamentadoras do Trabalho Rural, 

igualmente foi a responsável pela formação dos primeiros profissionais de segurança do 

trabalho no país. Hoje se constituindo o braço técnico do governo brasileiro nas 

questões tripartite em que ele se faz representado. Por conseguinte, o período estudado 

pode ser resumido desta forma: 

 

A legislação sindical do pós-30 �oficializa� os sindicatos, fazendo com que a sua 

existência (e, portanto, o seu papel de representante dos trabalhadores nos 
conflitos com o capital) dependa de autorização estatal (concessão à 

organização da �carta sindical�, reconhecimento da diretoria sindical eleita pelo 

Ministério do Trabalho); proíbe o sindicato de empresa, fixando a �categoria 

profissional� como critério básico para a constituição de sindicatos; estabelece, 

correlatamente, a unicidade sindical (vale dizer, impõe ao movimento sindical o 

princípio do sindicato único por categoria profissional); cria o imposto sindical 
destinado a financiar os sindicatos oficiais; interdita a constituição de 

organizações horizontais de todos os trabalhadores, como as �centrais�, 

�comandos�, ou �intersindicais�. Ao mesmo tempo, organiza-se um novo ramo do 
aparelho judiciário � a justiça do Trabalho �, no qual se introduzem oficialmente 
os representantes (chamados �vogais�) das partes antagônicas do conflito de 

trabalho: �empregador� e �empregado� (...) é importante sublinhar que a vigência 

desses mecanismos estatais de corporativização das classes trabalhadoras 

assalariadas, entre 1930 e 1964, não só contribuiu decisivamente para a 

inviabilização de uma revolução social no Brasil, como também obstaculizou a 

emergência de um trade-unionismo forte, ou de um verdadeiro trabalhismo de 
massa. (SAES, 2001: 64-65). 
 

 
BRASIL PÓS-ANOS 70 

 

       Da recente história do Brasil, muitos estudos tratam da chamada �re-

democratização a partir de 1975� outros se ocupam nos anos 70/80 �do 

intervencionismo sócio-econômico ao neoliberalismo� e ainda da fase presente, 

especificamente, do �governo Lula�. Nossa ambição de incursa nestes pontos, isto é, 

apresentá-los literalmente é controlada por um lado, por conta da delimitação temática, 

que inversamente ao mesmo tempo nos empurra para dentro deles. Feito esta 

explicação levantaremos somente alguns pontos, que confiamos abrir pressupostos para 

adequar uma análise crítica contextual do período relacionado, designadamente, com a 
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saúde e a segurança do trabalho e do mesmo modo correlacionadas com a narrativa 

sócio-política dos trabalhadores deste país. 

 

       Remi Castione, em seu livro: O Sistema de Proteção ao Trabalho no Brasil, 

publicado em 2008, divulga um dos dados obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística � IBGE, realizada no 

ano de 2001. A pesquisa registrou que do total de 75.458.172 trabalhadores, apenas 30 

milhões destes são assistidos pela Política de Proteção ao Trabalho do governo Federal 

Brasileiro, isto é, 45 milhões destes trabalhadores não estavam incluídos em tal sistema, 

por trabalharem no denominado mercado Informal ou precarizado ou ainda não 

contribuírem ao Sistema previdenciário: 

 

A orientação da OIT é tomar a unidade econômica como ponto de partida para a 
medição do trabalho informal. A 15ª conferência realizada em 1993 justificou a 
classificação a seguir em razão de i) produção em pequena escala; ii) baixo nível 

de organização; iii) inexistência da separação entre capital e trabalho. Nesse 

contexto, seriam informais: assalariados sem carteira de trabalho; assalariados 
em empresa com até cinco empregados: a) com carteira assinada, b) sem 

carteira assinada; assalariados sem carteira assinada em empresas com mais 
de cinco empregados; empregadores em empresas com até cinco empregados; 

donos de negócio familiar; autônomos: a) que trabalham para o público, b) que 

trabalham para empresas; empregados domésticos; trabalhadores familiares. 

(CASTIONI, 2008: 12).  
 

       Castioni enumera os principais direitos que fazem parte do Sistema de Previdência: 

acesso ao seguro-desemprego e ao FGTS; cobertura em caso de acidentes de trabalho 

e sua indenização; seguros e outros benefícios previdenciários (pensões, auxílio-

doença, serviços médicos etc.); aposentadoria (por velhice, invalidez e por tempo de 

serviço). Segundo o autor, apesar do sofisticado sistema legal de amparo ao 

trabalhador, tem-se notado que este cada vez ampara menos o trabalhador: 

 

Há um amplo contingente da população que, excluída do mercado de trabalho 

formal, não usufrui do, embora tênue se comparado com os sistemas europeus, 

sistema de proteção ao trabalho. É tênue porque essa proteção no momento do 

desligamento garante condições de manutenção não superiores a seis meses. 

Para os trabalhadores de renda mais alta que usam o FGTS como poupança, 

esse período pode ser alongado, mas os trabalhadores com remuneração 

próxima do salário mínimo não têm esse horizonte temporal e a única alternativa 

que lhes resta é sua inserção em atividades precárias até que um novo emprego 
com carteira assinada possa surgir. No entanto, esse período tem sido cada vez 
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mais longo e o mercado informal acaba tornando-se a única alternativa. 

(CASTIONI, 2008: 25). 
 

       Além disso, em 2003, foram aprovadas algumas mudanças no sistema de 

Previdência Social, entre elas: �a elevação da idade de aposentadoria para 55 anos para 

mulheres e 60 para homens (anteriormente era de 48 a 53 anos, respectivamente)� 

(CASTIONI, 2008: 116). Para o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Sócio-Econômicos � DIEESE, uma das condições para contornar o cenário atual do 

emprego informal e do desemprego consistiria no estabelecimento das 40 horas 

semanais: 

(...) uma vez que essa conquista está diretamente associada à melhoria da 

qualidade de vida dos trabalhadores, que passam a dispor de mais tempo livre 
para se dedicarem à família, à educação, ao aprimoramento profissional e ao 

lazer. Isso, sem contar que a redução tem estreita vinculação com as 

possibilidades de criação e manutenção de postos de trabalho. O objetivo é 

trabalhar menos para que mais pessoas possam trabalhar. (DIEESE, 2009). 
 

       No jornal do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (São Bernardo do Campo), foi 

publicado no dia 22 de maio de 2009, a matéria sobre as 40 horas semanais, em que o 

Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores/SP, relator da proposta de redução 

das 44 para 40 horas, declarou que: �Pelo que tenho ouvido de especialistas, 

trabalhadores e até de empresários, estou pronto a apresentar o relatório propondo a 

redução com controle de hora extra e sem redução do salário.� (TRIBUNA 

METALÚRGICA DO ABC, 2009: edição 2652, p. 3). 

       Por um lado, apuramos uma aparente preocupação com o sistema de proteção do 

trabalho, quando os estudos concentram-se em evidenciar problemas futuros gerados 

por mecanismos hoje em vigor ou quando propõem soluções legais como ajuste 

necessário para o equilíbrio social. Por outro lado se percebe que pouco se levanta 

sobre a questão de que: �a detenção da propriedade resulta em controle do emprego, 

que é o elemento decisivo na relação de força que se trava entre capitalistas e 

trabalhadores no terreno da empresa.� (SAES, 2000: 43). Isto é, a insuficiência de tais 

discussões é por não tratarem (neste âmbito) a questão do pleno emprego [5], ou seja, 

quase não se debate sobre como enfrentar o �fundamento econômico-social da 

superioridade� dos capitalistas. Não sendo recorrentes propostas que ofereçam 

possibilidades contrárias às políticas recessivas, de fato, o que se espraia é um amparo 
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teórico amplo e em tom de meio termo para as políticas de inovações tecnológicas de 

reengenharia organizacional e administrativa lançadas pelos donos do emprego, neste 

caso a insegurança do emprego torna-se o aspecto precedente que dificulta qualquer 

luta, inclusive, a luta por saúde e segurança do trabalho. 

       A questão de proteção ao trabalho se põe como uma discussão de legislação, que 

segue um modo centralizado ora como domínio administrativo da Previdência Social, 

ora sobre domínio da Previdência Social com a Previdência privada. A Lei Nº. 6.367 de 

19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 

INPS, em seu Art. 22 �Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o 

Decreto-Lei Nº. 7.036, de 10 de novembro de 1944 e a Lei Nº. 5.316, de 14 de 

setembro de 1967.� (www.3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1976/6367.htm). Já a lei 

em vigência para as diversas relações do trabalho permanece no Decerto Nº 3.048, de 

06 de maio de 1999, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, esclarecendo 

em seu primeiro artigo: �O Regulamento da Previdência Social passa a vigorar na forma 

do texto apenso ao presente Decreto, com seus anexos.�, seus anexos são extensos a 

exemplo do próprio texto em questão, tendo como ultimo artigo o �Art.382. Os tratados, 

convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão 

interpretados como lei especial. (Artigo acrescentado pelo Decreto nº 3.265, de 

29/11/99)� (www.3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.htm). 

       A atual Lei quando configurada nas dimensões desta página (3x3x2x2 cm) com 

fonte Arial tamanho 10, espaço simples, ocupa acima de 150 páginas, se tornado 

impossível sua descriminação pontual em nosso estudo, todavia, suas orientações são 

as que debatemos de forma crítica nesta dissertação. Como demonstramos na 

introdução deste estudo, aqui no Brasil a trajetória oficial das Normas 

Regulamentadoras da Saúde e da Segurança no Trabalho (NR�s) se introduziram 

através da LEI Nº. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que: �Altera o Capítulo V do 

Título II da Consolidação das leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do 

Trabalho.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 2007: 1). Efetuando-se em 8 de junho 

de 1978, pela Portaria Nº. 3.214, que estabeleceu as Normas Regulamentadoras. A 

NR-1, em seus parágrafos iniciais descreve sua aplicação geral: 
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1.1 As Normas Regulamentadoras � NR, relativas à segurança e medicina do 

trabalho são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e 

pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como pelos 

órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos 

pela Consolidação da Leis do Trabalho � CLT. 
1.1.1 As disposições contidas nas Normas Regulamentadoras � NR aplicam-se, 
no que couber, aos trabalhadores avulsos, às entidades ou empresas que lhes 

tomem o serviço e aos sindicatos representativos das respectivas categorias 

profissionais. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS , NR-1, 2007: 11). 
 

       O conjunto de Normas Regulamentadoras estabelecido naquele momento vem ao 

longo do tempo sofrendo modificações conforme influências internas (sindicatos de 

trabalhadores, representações patronais e o Estado) e externas (OIT), atualmente estão 

estabelecidas mais de 30 NR�s, algumas organizam os funcionamentos normativos 

obrigatórios para o conjunto da relação Segurança e Trabalho e outras definem as 

condições mínimas para a segurança dos trabalhadores por ramo de atividades. 

        A título de modelo, exporemos um processo de conformação e alteração de uma 

NR, como caso emblemático a NR-12 � Máquinas e Equipamentos. A reunião da OIT, 

de 25 de julho de 1963, aprovou a Convenção 119 � Convenção relativa à Proteção de 

Máquinas. Os artigos dispostos nesta Convenção tratam de isolar �o perigo� das 

máquinas, isto é, de manter a salvo a integridade física dos trabalhadores expostos a 

tais equipamentos e também de criarem certas disposições em relação à compra e 

venda das máquinas, como as recomendações expressa no Artigo 2, parágrafo 4: 

 

4 � Todos os volantes, engrenagens, cone ou cilindros de fricção, excêntricos, 

polias, correias, correntes, pinhões, rosca sem fim, bielas e corrediças, assim 

como os trastes (inclusive as extremidades) e outras peças de transmissão que 

forem suscetíveis igualmente de apresentar perigo para as pessoas que 

entrarem em contato com esses elementos quando estiverem em movimento 
deverão ser desenhados ou protegidos a fim de prevenir estes perigos. Os 

controles das máquinas deverão ser desenhados ou protegidos a fim de 

prevenir qualquer perigo. (OIT � Convenção relativa à Proteção de Máquinas � 
Nº. 119 www.mte.gov.br/rel_internacionais/convencoesOIT.asp) 

 

       No item 2.1 (O século XIX e a luta pela Sobrevivência: primeiro período) deste 

capítulo demonstramos como os movimentos dos trabalhadores, em 1843, já 

caracterizavam os fatores de risco propiciados por máquinas: 

 

http://www.mte.gov.br/rel_internacionais/convencoesOIT.asp
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O trabalho em meio às máquinas está sujeito a numerosos acidentes mais ou 

menos graves, cuja conseqüência é a incapacidade parcial ou total do operário 

para seu trabalho (...) Em Manchester, pode-se ver, além dos muitos 

deformados, um grande número de operários mutilados: falta a uns parte do 
braço ou todo o braço, a alguns o pé, a outros uma porção da perna � é como se 

estivéssemos em meio a um exército que regressa de uma batalha. Mas a parte 

mais perigosa nas instalações fabris são as correias que transmitem a força 

motriz do eixo para as diferentes máquinas (sobretudo se dotadas de argolas, o 

que pouco a pouco vai desaparecendo): quem é apanhado por essas é levado 

com rapidez de um raio, tem o corpo lançado ao teto, depois cai com violência 

que morre instantaneamente (...) (ENGELS, 2008: 200-201). 
 
 

       No Brasil, a aplicação da Convenção 119 da OIT, se fez por meio da NR-12 � 

Máquinas e Equipamentos, em 1983: 

 

12.3.1 As máquinas e os equipamentos devem ter suas transmissões de forças 

enclausuradas dentro de sua estrutura ou devidamente isoladas por anteparos 
adequados. 
12.3.2 As transmissões de força, quando estiverem a uma altura de superior a 

2,50 m (dois metros e cinqüenta centímetros), podem ficar expostas, exceto nos 

casos que haja plataforma de trabalho ou áreas de circulação em diversos 

níveis. 
12.3.3 As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas 

partes, projeção de peças ou partes destas, devem ter os seus movimentos, 

alterados ou rotativos, protegidos. 
12.3.4 As máquinas e os equipamentos que, no seu processo de trabalho, 
lancem partículas de material, devam ter proteção, para que essas partículas 

não ofereçam riscos. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS,NR-12, 2007: 116). 
 
 
       Em 30 de março de 2000, pela Portaria Nº. 9 do Ministério do Trabalho e Emprego � 

MTE, se acrescentou nesta NR o subitem: �12.3.11.1 Os fabricantes e importadores 

devem afixar, em local visível, uma identificação com as seguintes características: 

 

Quadro 6 

Aviso obrigatório em máquinas 

 

Este Equipamento 

Atende aos Requisitos 

De Segurança da NR-12 
Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS,� NR-12, 2007: 116. 

 
 

       Em 22 de setembro de 2000, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, entregou para 

os Sindicatos Patronais a Pauta do Contrato Coletivo de Trabalho com as 
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Reivindicações da categoria para a referente Data-Base daquele ano, os itens 120 e 121 

respectivamente trataram da: PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS e MEDIDAS DE PROTEÇÃO, basicamente as solicitações se dirigiam 

para proteção dos pontos moveis e de operação de máquinas, especificamente, para as 

prensas, se requeria que na execução laboral com tais equipamentos o trabalhador 

ficasse isolado da área de perigo, isto é, que suas mãos permanecessem resguardadas 

dos acidentes que sempre ocorrem mutilando estas partes do corpo do operário. 

Permanecendo na envergadura das reivindicações das bases, em 29 de novembro de 

2002, os 61 Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas dos Estado de 

São Paulo e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo � FIESP (11 sindicatos 

patronais envolvidos diretamente), assinam a Convenção Coletiva de Melhoria das 

Condições de Trabalho em Prensas e Equipamentos Similares, injetoras de Plástico e 

Tratamento Galvânico de Superfícies nas Indústrias Metalúrgicas no estado de São 

Paulo, que tem como escopo o uso de maquinarias que não oferecem risco aos 

trabalhadores: 

 

CLÁUSULA 6ª - Os fabricantes comprometem-se, para todas as prensas e 
equipamentos similares e injetoras de plástico, novas ou recondicionadas, que 

vierem a ser produzidas a partir da vigência desta Convenção Coletiva, a instalar 

proteções nas partes de transmissão de movimento e a incorporar os demais 

requisitos necessários ao atendimento da legislação trabalhista vigente, da 

presente Convenção Coletiva e dos seus Anexos. Em contraproposta, as 
empresas adquirentes convenentes se comprometem a incluir tal necessidade 
nas especificações de aquisição do maquinário nacional ou estrangeiro. 

(www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/anexos/galvanicas_2003.pdf). 
 

       Em contrapartida o sindicato patronal celebra que: 

 

CLÁUSULA 12ª - As empresas dos segmentos industriais signatários que, 

comprovadamente, cumprirem as determinações desta Convenção Coletiva, 

terão direito de pleitear junto aos órgãos competentes a redução da taxa do 

Seguro de Acidentes do Trabalho � SAT, definido pelo grau de risco, tão logo 

ocorra a promulgação e regulamentação da legislação pertinente. 
(www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/anexos/galvanicas_2003.pdf). 

 

 

       Em 03 de março de 2004, a Tribuna Metalúrgica do ABC (edição nº. 1786), traz 

como capa a matéria � Chega de Mutilações: 
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Jovens com idades entre 18 e 25 anos, com dedos e mãos mutiladas. Esse é o 

saldo da irresponsabilidade de empresas que se negam a cumprir o acordo de 
prensas e a investir na segurança. Só em Diadema são 30 acidentes diários. 

Atingem trabalhadores submetidos a regime temporário de contratação por 

intermédio de agencias, sem os benefícios da Previdência e sem as garantias da 

convenção coletiva dos metalúrgicos. Diante disso o sindicato vai desencadear 

uma série de ações para combater o alto número de acidentes. (TRIBUNA 
METALÚRGICA DO ABC, 2004: edição 1786, p. 1). 

 

       Na página 3 do mesmo exemplar há o desenvolvimento do tema das Mutilações 

com as propostas de ações, fiscalização e denúncias da entidade classista, outro 

acidente em máquinas é denunciado na Tribuna do dia 30 de junho de 2004, edição nº. 

1849. Resultado dessa série elevada de acidentes, em 06 de outubro de 2005, a Tribuna 

Metalúrgica do ABC (edição nº. 2077), publicou que, em igual quantidade a saúde no 

trabalho como a preservação da vida faz parte da cultura de discussão desta classe, por 

isso, no V Congresso da categoria daquele ano defendeu que o Acordo Coletivo das 

Prensas fosse expandido para todos os trabalhadores brasileiros. No início de 2006, é 

apresentado à Câmara Federal � Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público, o Projeto Lei 6504/06, que solicita alteração na CLT, incluindo as regras de 

segurança para o trabalho em Prensas e equipamentos similares. Em 24 de janeiro de 

2006, a Tribuna Metalúrgica do ABC (edição nº. 2113), na matéria: Acordo de prensas 

pode se tornar lei � explica que a determinação para a instalação de sistema de 

proteção em prensas e galvânicas poderá se tornar lei federal, pois, foi apresentado 

para o Congresso Nacional, que conforme o deputado petista autor do projeto a idéia foi 

uma recomendação dos metalúrgicos do ABC. O Projeto Lei 6504/06 denominado de 

�Acordo das Prensas�, primeiro foi aprovado na Comissão de Trabalho na Câmara de 

Deputados em agosto de 2007, agora resta aguardar que ele passe pela Comissão de 

Constituição e Justiça e depois seja votado em plenário, de forma confiante, a manchete 

que nos informa sobre o trajeto Legalístico do código, tem como título: Acordo de 

prensas prestes a se tornar lei (TRIBUNA METALÚRGICA DO ABC: 2007, edição nº. 

2362). A última tramitação do Projeto informada pela Câmara confirma que: PL6504/06, 

que tem a ementa de: �Acrescentar dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as 

condições de trabalho em prensas e equipamentos similares, injetoras de plásticos e 
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tratamento galvânico de superfícies.�, encontra-se na �Instância de Comissão de 

Constituição e da Cidadania�, e no momento: aguarda a �Discussão e votação do 

parecer do relator�, tais subsídios estão disponíveis com a última data de atualização 

referida por este grupo no dia 19 de dezembro de 2008 

(www.camara.gov.br/sileg/integras/477457.pdf), acessado por nós em junho de 2009. 

Contudo, mais um dos muitos casos se repete, em setembro de 2008: �Prensista perdeu 

os quatro dedos da mão direita em acidente ocorrido na noite de quarta-feira na 

Metalúrgica Irene, em Diadema, em prensa sem as proteções determinadas pela 

convenção de prensas.� (TRIBUNA METALÚRGICA DO ABC: 2008, edição nº. 2534). 

       No assunto da �Lei das Prensas� mesmo este processo não se encontrando 

tecnicamente concluído, as características dos argumentos apresentados apontam à 

concepção jurídico-político construída no capitalismo para a Saúde e a Segurança do 

Trabalho, que atende proporcionalmente muito mais a classe empresarial, que a classe 

trabalhadora, por exemplo, uma vez que, a Cláusula 12ª do acordo estabelecido permite 

que o patronato tenha redução de seus denominados �custos� e, no entanto, como se 

mostram nas estatísticas as reduções dos acidentes continua aquém do destinado após 

o patrocínio do acordo, isto, prova que os mecanismos de exigência de cumprimento da 

convenção não são satisfatórios, além disso, a concepção jurídica se espraia sobre os 

trabalhadores via documentos de Leis do Estado/Governo estendidos nos treinamentos 

peculiar de cada empresa e ao mesmo tempo pela recepção das organizações sindicais 

ao assimilarem a luta pela Saúde e a Segurança do Trabalho como uma luta, que se 

expressa, prioritariamente, na ação de direitos sociais constituídos pelo Estado burguês 

(uma parte dos cargos do Legislativo, hoje são ocupados por antigos sindicalistas), a 

mesma edição da Tribuna (nº. 2534) que denuncia a perda de quatro dedos de um 

trabalhador em uma prensa na região do ABC, traz a notícia de forma memorativa da 

aprovação por parte do MTE do grupo de trabalho tripartite que fará alteração na NR-12. 

       Há, contudo, possibilidades de transformação no quadro de concordância plena com 

a concepção jurídica como excelência e exclusiva, a chamada para o 6º Congresso dos 

Metalúrgicos do ABC, no caso da saúde e segurança do trabalho está distinguida por 

conclamar já em seu título �Avançar além da legislação�, a temática vem introduzida pelo 

resgate de que a saúde e segurança do trabalho se tratam de uma bandeira histórica do 
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movimento sindical e que sua relevância será discutida no congresso para organizar os 

locais de trabalho para intervirem nos processos de trabalho que causam impactos 

diretos na saúde indo além da legislação: 

 

Embora essa legislação seja importante e até imprescindível, ela muitas vezes 

não é cumprida. Além disso, não é suficiente e pode ser melhorada e atualizada. 
Será a organização nos locais de trabalho que vai determinar o grau de 

empenho das empresas em cumprir as leis e as normas de saúde e segurança. 

(TRIBUNA METALÚRGICA DO ABC: 2008, edição nº. 2632).  
   
 
       A greve de 12 de maio de 1978, na Scania, em São Bernardo do Campo, abre um 

precedente histórico e inegável para o movimento sindical brasileiro, tantas outras 

greves estouram neste território como: �Em setembro de 1978, na cidade de Cabo de 

Santo Agostinho (PE), ocorre a primeira greve de cortadores de cana, desde o Golpe 

de 64.� (GIANNOTTI, 2007: 223). A década de 70 foi marcada por uma onda grevista e 

de iniciativas contra as condições de vida e os baixos salários: na Companhia 

Siderúrgica Paulista � COSIPA, sendo a greve ilegal e sendo esta empresa 

considerada �área de segurança nacional�, as ações dos operários eram vigiadas e 

controladas pelo militares, sendo proibida a instituição de instrumentos de informação, 

tais operários converteram �as portas de banheiros em páginas de jornal�, foi assim que 

se fez a comunicação entre os turnos ao prepararam O Dia da Amnésia, a entrada na 

empresa se fazia mediante apresentação de documentos de identificação, os turnos 

fixos fechavam o ciclo de 24 horas ininterruptas: 

 

No Dia da Amnésia, todos os operários da COSIPA sofreram um repentino 
esquecimento: esqueceram em casa o documento de identificação. Isto 

significou que cada operário, para ser admitido no interior da fábrica, precisava 

passar por longo e minucioso exame de identificação. Milhares de 

trabalhadores foram-se acumulando em longas filas de espera, aguardando a 
identificação, os turnos foram sendo interrompidos e as atividades da COSIPA 

foram sendo lentamente paralisadas, até alcançar os altos-fornos. Alarmada, a 
direção da empresa aceitou negociar com os grevistas que, perante a lei, não 

eram grevistas. (CHAUI, 1989: 44-45).   
 

       O episódio indicou entre outras coisas, que a luta por melhores condições de vida e 

contra os baixos salários se espalha por diversas categorias de trabalhadores. A saúde 

do trabalhador só é possível se no trabalho existir as condições de segurança ideal e se 
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os salários forem capazes de assegurar fora do trabalho condições de vida igualmente 

ideal. O resultado destas manifestações e reivindicações foi, que vários trabalhadores 

se integram a fortificarem e construir organizações de base nos locais de trabalho como 

a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes � CIPA. Esta atividade é normalizada 

pela Norma Regulamentadora 5 � NR-5: �5.1 A Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes � CIPA � tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com 

a preservação da saúde do trabalhador.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 2007: 

50). Os conflitos aparecem quando o Cipeiro, começa atuar, isto é, quando ele percebe 

que condições ideais de trabalho consistem em um equilíbrio da saúde física + saúde 

mental + saúde psíquica, e neste momento que sempre aparece um especialista da 

saúde e medicina do trabalho contratado pela empresa, desabonado suas observações 

e tentativas de intervenção prática para de fato preservar a vida de seus pares.    

  

         Na envergadura dos conflitos de 1980, �em 06 de janeiro de 1979, no Sindicato 

dos Médicos do Estado de São Paulo, com a participação de 30 sindicatos e 

federações de trabalhadores� (RIBEIRO; LACAZ, 1984: 7), realizou-se a reunião que 

organizou as duas primeiras Semanas de Saúde do Trabalhador, que a partir das 

discussões desenvolvidas opta-se em criar o Departamento Intersindical de Estudos e 

Pesquisa de Saúde e dos Ambientes de Trabalho � DIESAT. Em fevereiro de 1981 o 

DIESAT realiza o simpósio sobre �Acidentes de Trabalho�, onde �se discute e contesta 

a versão oficial e dos empregadores que responsabiliza o ato inseguro� (1984: 8), como 

o responsável único pelo alto índice de acidentes do trabalho, no simpósio foi realizado 

discussões para se buscar o aprofundamento das causas determinantes da 

insegurança tão constante no Brasil daquele momento.      

 
       O DIESAT � nestes quase trinta anos de existência vem se dedicando a oferecer 

um serviço de estudos à relação do acidente e a segurança do trabalho. Se destacando 

pelas campanhas nacionais contras os acidentes e por melhores salários nas 

categorias em geral. O DIESAT aponta que os acidentes de trabalho vem crescendo, 

afirmando que: �Somente em 2007 foram registrados 2,8 mil mortes por acidentes de 

trabalho em todo o Brasil, são quase oito mortes diárias.� 
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(www.dieast.org.br/anuario_texto.html). Completando a informação o DIESAT expõe: �É 

sempre importante lembrar que estas estatísticas de acidentes de trabalho refletem 

somente os acidentes registrados pela Previdência Social. Estima-se que ainda haja no 

Brasil uma alta taxa de subnotificação de acidentes de trabalho.� (Idem). 

 

       Para a análise da situação da saúde e da segurança do trabalho nas ultimas 

décadas, decomporemos 5 estudos a respeito de três grupos de trabalhadores (3 

estudos relativo aos cortadores de cana-de-açúcar: 1970, 2004 e 2008; 1 estudo 

concernente aos eletricitários da CERJ: 1999; 1 estudo referente aos bancários: 2001), 

ante a impossibilidade de proporcionarmos como aspirávamos uma maior quantidade 

de categorias. 

   

1) Cortadores de Cana-de-açúcar 

 

       Em sua passagem no Brasil no final da década de 70, na zona açucareira 

pernambucana, Robert Linhart, no livro: �O Açúcar e a Fome: pesquisa nas regiões 

açucareiras do Nordeste brasileiro� tece com maestria considerações relevante do 

contexto miserável vividos pelos trabalhadores da cana-de-açúcar subjugada à política 

brasileira de se estabelecer como exportador agro-alimentar moderno organizado na 

mecanização. Contudo, aqui só enumeramos duas citações como exemplos das 

condições específicas da situação saúde e segurança do trabalho expresso no estudo. 

       No primeiro contato com os trabalhadores que iam para os canaviais, nosso 

pesquisador abalado constatou o primitivo e o maior problema enfrentado pelos 

camponeses. Que: �Dão respostas breves, com palavras entrecortadas. E você vai 

compreendendo, à medida que falam, que eles estão falando com fome, que as 

mulheres deles estão com fome, que seus filhos estão com fome.� (LINHART, 1981: 

11). Esta primeira sondagem da realidade dos trabalhadores livres agrícolas da zona 

pernambucana é decisiva para compreendermos quais os abruptos retrocessos das 

condições sociais estamos tratando. A predominância da luta destes trabalhadores 

agora é resumida na luta pela sobrevivência, ou seja, as questões da saúde e da 
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segurança do trabalho se tornaram inexistentes ou se tornaram de novo questões 

embrionárias, pois, a luta contra a fome é ascendente a qualquer outra luta. 

       Os trabalhadores da cana-de-açúcar em décadas anteriores tinham se organizados 

em sindicatos e organizavam campanha de reajustes salariais anuais para acompanhar 

o nível inflacionário do país, reivindicavam o tabelamento das tarefas etc. De 1964 a 

1974, a prática do governo federal foi a de intervir ou substituir as diretorias dos 

sindicatos, quando até mesmos os boletins internos foram suspensos, em uma 

conversa com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas, Linhart lhe pede 

uma idéia das condições de trabalho antes de 1964 é de como estava naquele 

momento: 

_ Bem. (O presidente do Sindicato faz uma explicação precisa; começa pelos 

salários). 
Em 1963-1964, os salários eram razoáveis: quinhentos e três cruzeiros antigos 

por dia (depois disto, houve uma mudança na moeda e o cruzeiro novo). Os 

salários eram pagos por dia e não por tonelada ou por tarefa como hoje. 
_ Qual era a tarefa, para um dia? 
_ Cento e cinqüenta feixes de vinte canas. Cada feixe pesado mais ou menos 

cinco quilos, fazia 750 quilos, isto para o corte. Para a limpa da mata, tinha-se 
que fazer uma �quadra�. A superfície de uma quadra depende do tipo do mato 

(ondula ou não) mas em geral é uma quadra de vinte e dois metros de lado. 
_ Qual era a duração do dia de trabalho? 
_ Dependia das condições. Se tudo ia bem, podia-se fazer a tarefa em três 

horas. Em média, eram precisas cinco ou seis horas para isto. 
_ Havia dias feriados? 
_ Algumas fazendas davam o domingo. 
_ Que aconteceu depois de 1964? 
_ Os salários foram aumentados, mas, na realidade, com a inflação, o poder 

aquisitivo baixou. Sobretudo, as �tabelas� (as normas e tarefas gerais para o 

corte e a limpa) e a definição dos salários e das tarefas ficou �à vontade dos 

patrões�. Eles aproveitaram para aumentar as tarefas, pouco a pouco. De 1964 

para cá eles dobraram: onde se fazia 750 quilos, agora se faz 1500. (LINHART, 
1981: 33). 

 

       A conversa com o sindicalista evoluiu ao mostrar que a área de plantação da cana 

teve um aumento de mais de 60% em quanto às outras culturas praticamente 

desapareceram da região, da ocupação da cana derivando também, que os mais de 

80% dos trabalhadores agrícolas tiveram que migrar para as cidades das redondezas e 

só menos de 20% permaneceu residindo na zona canavieira, isto é, moram em regiões 

totalmente rurais. Em decorrência da expulsão das famílias das terras agora ocupadas 

pelos proprietários das usinas de açúcar, os trabalhadores são submetidos aos 

acidentes de transporte nos �pau-de-arara� (caminhões adaptados com varas de 
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madeiras) em que vão e vem para o trabalho. E por fim, o sindicalista indica os itens 

das reivindicações em 1979, são: �_ Um aumento de salário de 100% e a volta ao 

sistema de tabela para a limpa e o corte.� (1981: 36). O país que tinha acabado de fixar 

nas Consolidações de Leis do Trabalho � CLT, a questão referente à Segurança e 

Medicina do Trabalho fechava seus olhos para a outra questão preliminar as novas 

exigências mundiais de relação trabalhista a Fome Moderna: �Morrer de fome com 

todos os documentos do mundo, contrato de trabalho, seguro, folha de pagamento. 

Morrer de fome pelo modelo exportador e o ingresso de divisa.� (1981: 51). 

 

       �Se eu pudesse, eu quebraria todas as máquinas�. Estas são as palavras de uma 

ex-cortadora de cana de Guariba, interior de São Paulo, que são usadas como título do 

estudo de 2002 da Professora e Pesquisadora Maria Aparecida Moraes Silva. A modelo 

do que extraímos do estudo de Linhart, também aqui apesar da riqueza de detalhes da 

pesquisa, objetivaremos as questões relativas à Saúde e a Segurança do Trabalho dos 

trabalhadores da cana-de-açúcar. A pesquisa de Silva, foi desenvolvida na região de 

Ribeirão Preto, no Nordeste de São Paulo, que se impõe como uma das regiões mais 

ricas e desenvolvidas do país. As usinas de açúcar e álcool mediante a modernização 

nesse inicio do século XXI, se apresentam detentoras �(...) das diversas áreas da 

ciência, como a química, biológica, física, mecânica e outras como força produtiva 

geral, além da informática e das modernas formas de administração e recursos 

humanos etc.� (SILVA, 2004: 32). Fruto da união cientifica e tecnológica o aumento 

produtivo é apontado na cultura canavieira onde �(...) há que se registrar a enorme 

variedade de produtos químicos empregados no controle de pragas, doenças e ervas 

daninhas, sem contar que a carpa manual foi substituída pela carpa química.� (2004: 

33). Silva, nos alerta que o desenvolvimento do plantio já não se caracteriza 

simplesmente da combinação máquinas e trabalhadores, sendo que estes últimos estão 

despedidos devido à modernização das usinas. 

       Os trabalhadores remanescentes nesta região são obrigados a aceitar os 

mecanismos dos patrões em suas contratações ao serem designados de agora em 

diante por �Volantes�, isto é, força de trabalho em que os gastos sociais não são 

obrigatórios por força de lei, aos volantes não cabe o direito trabalhista definidos pelo 
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Estatuto do Trabalhador Rural � ETR, que são: �as concessões de indenização por 

demissão sem justa causa, estabilidade no trabalho, regulamentação do trabalho da 

mulher e da criança e a imposição do pagamento de 27,1% sobre a jornada de 

trabalho, correspondente aos gastos sociais.� (2004: 41-42). Da situação em que a lei 

permite aos patrões contratarem trabalhadores somente por determinado período ou 

tarefa a esses volantes a migração é a resultante permanente (contingentes em busca 

das sobras do trabalho na cana-de-açúcar). 

       Quando a legislação abre um acesso para as prestidigitações patronais na 

contratação da mão-de-obra o que podemos esperar dessa mesma legislação na 

efetivação da relação Saúde e Segurança do Trabalho? O que esperar das Normas 

Regulamentadoras Rurais � NRR? 

 

Na região de Ribeirão Preto, para compensar a fraca alimentação dos 

cortadores de cana e as exigências do aumento da produtividade, os usineiros, 

orientados por nutricionistas, estão distribuindo um componente à base de 

glicose aos trabalhadores, depois do meio-dia, quando em razão do aumento 

do dispêndio de energia, há muitas manifestações de cãibras e forte dores na 

coluna. A perda líquida do organismo em função do alto ritmo de trabalho � o 
cortador dá 9.700 golpes de facão para atingir a média de dez toneladas diárias 

de cana � além de ocasionar as cãibras, provoca inúmeras disfunções físicas 

que chegam a provocar enfartes. (SILVA, 2004: 47-48). 
 

       E continua Silva: 

No que tange às usinas dessa região, a intensificação do trabalho, associada às 

condições insalubres � calor excessivo, fuligem da cana queimada misturada 
aos resíduos de agrotóxicos, posição curvada do corpo, pois a cana precisa ser 

cortada a três centímetros do rés do chão � à fraca alimentação, reduz o 

trabalhador no final da safra a um �bagaço de cana�, com os nervos esgotados, 

sem contar aqueles em cujos atestados de óbitos não aparecem as causas da 

morte, aquelas que, após o trabalho nas estufas de preparação das gemas para 

as mudas de cana, vêm a falecer de câncer na garganta. (SILVA, 2004: 49). 
 

       Os sindicatos de trabalhadores rurais, a Pastoral dos Migrantes de Guariba/SP e 

outras entidades, segundo Silva, estão se concentrado em organizar lutas contra o 

panorama atual das condições gerais dos trabalhadores da região de Ribeirão Preto. 

Ao constatarmos que as condições de trabalho e sobrevida no celeiro do agronegócio 

do país em 2002, são idênticas as condições de trabalho e sobrevida do Nordeste 

pernambucano em 1979, panorama em que a fome predomina sobre todos os 
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aspectos, concluímos que estes trabalhadores vivem a insegurança total, pois a fome é 

uma das maiores insegurança pela qual sofre a humanidade: 

 
Estes casos são bastante próximos daqueles descritos por Marx em O Capital, 
referentes às indústrias da Inglaterra do século 19. Era o momento em que o 

capital não explorava apenas a força do trabalhador, mas o consumia 

inteiramente. Muitas vidas foram ceifadas em função das longas jornadas e das 

péssimas condições de trabalho. (SILVA, 2004: 49). 
 

       A pesquisadora da FUNDACENTRO, Leda Leal Ferreira e outros lançam em 2008, 

a 2ª edição do livro: Análise coletiva do trabalho dos cortadores de cana da região de 

Araraquara � São Paulo. Na apresentação da pesquisa os autores destacam que �Hoje, 

a cana-de-açúcar é a primeira fonte da matriz energética brasileira� (FERREIRA, 2008: 

7). Este destaque por um lado expõem que diferentemente dos anos 70 em que o país 

se determinava na política de fixar-se como agro-exportador no setor sacroalcooleiro, 

hoje esta política é um fato econômico consolidado. Por outro lado quando a pesquisa 

constata que as relações de trabalho desta categoria pouco avançaram, esta analogia 

se comprova quando a pesquisa averigua a situação da saúde e examina um 

contingente de circunstâncias inadequadas: 

1) A jornada dos cortadores é longa �eles saem de casa entre 5h e 6h30min da manhã 

e só retornam no fim da tarde (...)� (FERREIRA, 2008: 27); 2) �Há um sério problema 

em relação aos equipamentos de trabalho, em muitas usinas, são os próprios 

trabalhadores que devem comprá-los...� (2008: 28); 3) O intenso ritmo de trabalho, 

�provoca vários males� tornando a câimbra e as dores dos braços, decorrente dos 

esforços contínuo doenças comuns para estes trabalhadores; 4) O trabalho nos 

canaviais exige dos cortadores que circulem em longos percursos, isto é, que se 

movam dentro das áreas de trabalho inclusive, que carreguem nestes deslocamentos 

os seus pertences como: �marmita, café, garrafão de água e os instrumentos de 

trabalho, lima e facões.� (2008: 27), desencadeando desta situação cansaço e 

sofrimento; 5) Em caso de doença ou acidente a assistência médica não se faz de 

forma imediata ou precisa, ou seja, quase não existe um pronto atendimento a 

disposição para as situações de acidentes ou doenças causadas exposição em que 

estão subjugados; 6) Às necessidades fisiológicas: �(...) em relação aos hábitos de 
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higiene pessoal: não há um local apropriado para as necessidades básicas (...)� (2008: 

30). 

       Da condição exposta nossos autores concluem que: �Podemos afirmar, sem medo 

de exagerar, que as condições atuais destes cortadores de cana não são muito 

diferentes daquelas que os historiadores descreveram há muitos anos� (FERREIRA, 

2008: 43), e completa �eles continuam a ser trabalhadores superexplorados. O sistema 

de pagamento por produção, aliado aos baixos salários pagos, contribuem para este 

estado.� (2008: 43). A pesquisa se baseou nas descrições dos próprios trabalhadores a 

partir do registro de suas falas, e neste sentido a incidência ou ênfase das exposições 

revelou que: o esforço físico gerado pelo corte e o carrego das toneladas diárias e os 

graus de dificuldades propiciados pelas condições da cana, dos instrumentos de 

trabalhos, dos terrenos e das condições climáticas aparecem como responsáveis pelas 

doenças e acidentes do trabalho, todavia, o desgaste mental desta categoria se 

intensifica quando se inclui na sua rotina diária a necessidade de controlar e decifrar �os 

complicados cálculos de produção e todos seus macetes do sistema de medição, para 

descobrir quanto vale o seu trabalho...� (2008: 43). Os cortadores de cana para não ser 

defraudado de sua produção, pelos fiscais dos canaviais ou usinas, têm que se fazer 

também um matemático, ou seja, precisa distinguir o método de produção que é 

convertido em pagamento salarial. Considerado os vários aspectos envolvidos nesta 

situação nossos pesquisadores observam que os próprios trabalhadores se 

reconhecem dentro de um momento que lhes proporcionam: �o tratamento desumano e 

muitas vezes humilhante imposto por uma organização do trabalho extremamente 

hierarquizada e rígida que se baseia num sistema de punições arbitrário e estimula a 

competição entre os trabalhadores.� (2008: 44). 

 

2) Eletricitários da CERJ 
 
 
       Em março de 1999, Valéria Aparecida Nogueira, defendeu a Dissertação: 

Reestruturação do setor elétrico: um estudo qualitativo das condições de trabalho e 

saúde dos eletricitários frente à privatização da CERJ, na Escola Nacional de Saúde 

Pública da Fundação Oswaldo Cruz � FIOCRUZ. Para nós perfazendo-se uma 
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excelente pesquisa ao tratar das condições de trabalho e da saúde de um setor de uma 

categoria frente a um momento político econômico do país, informamos que o texto traz 

uma explicação da política de privatização do setor elétrico, como também explicação da 

configuração da indústria de energia elétrica e sua divisão : geração, transmissão e 

distribuição, que suprimimos em nossa apresentação e nos concentramos a realçar da 

tese a sua busca em verificar as conseqüências e implicações do processo de 

reestruturação do setor elétrico, examinando como trabalhadores da CERJ estatal se 

viam agora funcionários da CERJ privada, das empreiteiras e das cooperativas.        

Houve alguns retrocessos, no marco de legislação trabalhista, devido à demissão em 

massa e a desmobilização: 

 
(...) denúncias apontam questões como o aumento da Jornada e do ritmo de 

trabalho, o não fornecimento dos equipamentos de segurança, instalações e 

viaturas que são utilizadas em condições inadequadas, o não cumprimento dos 

direitos adquiridos � como o pagamento de horas extras (...) (NOGUEIRA, 1999: 
7). 

 

       Com as crescentes denúncias o Sindicato da categoria convocou o Departamento 

Nacional de Água e Energia Elétrica � DNAEE, para vistoriar os locais: �Vistorias 

minuciosas são feitas e, nas instalações das subestações da Companhia são 

constatados graves problemas, a nível das estruturas físicas que propiciam condições 

inseguras para trabalhadores e também para quem transita nas imediações destas.� 

(NOGUEIRA, 1999: 28-29). Foi comprovado que as condições de trabalho dos 

eletricitários eram precárias, o relatório do DNAEE � �constatou que, entre 1988 e 1992 

ocorreram 217 acidentes com perda de tempo � 8 dos quais fatais (...)� (1999: 29). Outra 

denúncia do Sindicato: �é a perda da memória técnica da empresa� os profissionais mais 

experientes e qualificados que se aposentaram ou saíram de forma rápida, não havendo 

mais a troca entre novos que entravam o resultado foi aumento de acidentes, além 

disso, a privatização reduziu o número de postos de trabalho, derivando dessa situação 

que �Hoje a maioria das turmas que atuam na área da eletricidade no Rio de Janeiro são 

de empreiteiras e cooperativas.� (1999: 51). 

       A intensificação da jornada de trabalho nas empreiteiras e cooperativas �se justifica 

pelo trabalho por produção�, isto é, �a produtividade do funcionário é que vai determinar 

seu salário.� (1999: 55), as perdas das leis trabalhistas não se dão, somente, nas 
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questões de direitos como o acordo antecipado de salários e demais benefícios, 

também, nas oportunidades de qualificação, não se tem mais, os cursos de reciclagens 

para aperfeiçoamento profissional: 

 

O serviço em rede e linha de distribuição de energia elétrica, frente à sua 

natureza complexa, requer muito preparo para lidar com o perigo constante e em 
iminência, principalmente em se tratando de serviços realizados com a linha 

energizada. Esse elemento complicador (a periculosidade) é o substrato de 

vários questionamentos, em termos de qualificação, das instalações, dos 

equipamentos de segurança e das exigências e pressões que estes 

trabalhadores presenciaram e ainda presenciam. (NOGUEIRA, 1999: 57). 
 

       Segundo a autora, os treinamentos são imprescindíveis, já que o serviço com 

energia elétrica se concentra em um nível de periculosidade constante, seja para 

conhecer as medidas de cunho legal, ou seja, para reconhecerem o caráter de 

exposição que são submetidos ao exercerem suas funções diárias, desta forma a 

pesquisa desvenda que as políticas de prevenção de acidentes são quase que 

inexistentes na CERJ pós-privatização, pois, a CIPA nas empreiteiras e cooperativas 

também não existe assinalando deste modo a precarização das condições de trabalho e 

vida na indústria de energia elétrica. 

       A precarização do trabalho é expandida para os familiares deste trabalhador com a 

redução salarial e a redução dos benefícios, retirada das cestas básicas e extinção dos 

planos de saúde, o trabalhador que hoje continuou no mercado de trabalho em geral 

continua a efetuar as mesmas tarefas, porém, as mudanças se verificam: precarizações 

nas condições de saúde e de segurança do trabalho.       

 
 
3) Bancários 
 
 
       A pesquisa de Álvaro Gomes, publicada em 2001, trata do desemprego, do ritmo de 

trabalho acelerado, das novas metas da organização do trabalho na categoria dos 

bancários como elementos responsáveis por manifestação de doenças psíquicas que 

levaram trabalhadores deste ramo a cometer suicídio. Portanto, incumbindo-lhe 

adequadamente o título de: Trabalho, desemprego e sofrimento mental � impactos do 

neoliberalismo. Gomes, começa por afiançar que o trabalho na sociedade capitalista é 
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imperativo e determinado pelo interesse da burguesia, posteriormente a esta reflexão 

nosso autor correlaciona que a década de 90 (1990) é distinguida no Brasil por 

processos de privatizações �até dezembro de 1998 foram privatizadas 48 estatais�, 

quais tais processos se deram em cima de uma lógica que buscava a �diminuição do 

Estado�. Contrariamente, diz ele: �O discurso de diminuição da intervenção do Estado na 

nossa economia não é verdadeiro, já que o Estado continua intervindo de forma brutal 

para beneficiar os grandes grupos nacionais e internacionais em detrimento da 

população.� (GOMES, 2001: 111). 

       Da reestruturação produtiva nos Bancos o desemprego foi o legado de maior 

expressão, conseqüentemente, aumentando o crescimento do trabalho informal, 

precário e com condições favoráveis as tensões determinantes pelo sofrimento mental 

do trabalhador. Algumas especificidades deste estudo sobre o trabalho dos bancários: 

a) O Sistema Financeiro Nacional (SFN) através do financiamento do governo federal 

incentivou que alguns bancos se fundissem a outros na busca pelo: Aumento da 

produtividade; diminuição do quadro funcional; uso de tecnologias avançadas; rapidez 

na realização das tarefas; controle com avaliações de metas etc.; b) O desemprego na 

categoria. Dados do cadastro da lei 4923/65 [6] comprovam que: �de julho de 1994 a 

junho de 1996, foram desligados 321.789 pessoas e admitidas 154.501, perfazendo 

167.288 postos de trabalho a menos no setor financeiro do país.� (GOMES, 2001: 116); 

c) Banco do Brasil: O Plano de Demissão Voluntária (PDV) �de julho de 1995 até julho 

de 1996, foram registrados 22 suicídios (Espelho, 1996), constituindo-se no indicio de 

agravamento do sofrimento psíquico culminando com o ato do próprio bancário dar fim à 

sua vida.� (2001: 120). Conforme Gomes, no momento desse PDV o Banco do Brasil 

contava com 107 mil funcionários e tinha como meta demitir 15 mil e ainda fechar 103 

agências, dessas 49 no estado da Bahia: 

 

Nesse período, entre os suicídios, um aconteceu em Oliveira dos Brejinhos, 

Bahia; o funcionário J. A. G. S, de 38 anos; no mesmo mês, julho de 95, um 

outro funcionário morreu de infarto dentro da agencia do BB de Morro do 
Chapéu, Bahia, tinha 46 anos 16 de trabalho no banco. Na oportunidade, o 

Sindicato dos Bancários da Bahia enviou correspondência ao presidente da 

República, Fernando Henrique Cardoso, convidando-o para participar do 
sepultamento do bancário, tendo em vista que, na avaliação da entidade, esse 

sofrimento que culminou em mortes, seja por suicídios ou por problemas 

cardíacos, além do aumento dos distúrbios mentais, era em decorrência do 
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desmonte que o governo implementava com o objetivo de atender às exigências 

do Banco Mundial, preparando a instituição para a privatização. (GOMES, 2001: 

120-121). 
 

d) Banco do Estado da Bahia � BANEB: em 1990 foram fechadas 74 agências atingindo 

714 funcionários. O processo de privatização foi instalado em 1990, com um discurso 

permeado da questão da modernização e de valorização do quadro de funcionários; a 

competitividade como elemento base, no entanto: �Houve uma redução de funcionários 

de 6.428, em 1990, para 2.800, em junho de 1999 (...)� (GOMES, 2001: 133); e) Saúde: 

Do levantamento feito na Caixa de Assistência dos Funcionários do BANEB � CASSEB, 

no período de 1990 a 1999, Gomes nos alerta que a CASSEB, atende os familiares dos 

bancários associados, isto, representa em 1999, em torno de 14.242 vidas assistidas, da 

elevação da demanda pode-se concluir que os bancários empregados e seus familiares 

sofreram de várias formas de doenças físicas e mentais (inclusive); porém, não temos 

dados para verificarmos os demitidos. 

       

Tabela 2 

Evolução de procedimentos Médicos versus número de funcionários do BANEB 

 
 1990 1994 1995 1996 1999 
Consultas 
Psiquiatria 
Cardiologia 
Tisiopneumologia 
Alergologia 
Dermatologia Clínica 
Número de funcionários 

39.094 
5.233 
1.553 
1.111 
899 
77 
6.428 

50.284 
8.587 
2.784 
1.711 
1.677 
797 
5.752 

47.766 
6.627 
2.784 
1.630 
1.313 
862 
4.592 

40.962 
6.400 
2.280 
1.210 
1.134 
772 
4.261 

39.123 
10.995 
3.003 
1.252 
1.983 
1.232 
2.750 

Fonte: Gomes, 2001: 134. (Fonte � Sindicato dos Bancários da Bahia. DIEESE. CASSEB � Caixa de 
Assistência dos Funcionários do BANEB). 
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Gráfico 3 � Bancários do BANEB: registro de consulta em psiquiatria 
Fonte: GOMES, 2001: 135. 
 
 
e) Suicídios: No BANEB se registrou 4, entre 1992 e 1993. Estes suicídios representam 

�um índice 35 vezes superior ao do Estado da Bahia que é de 1/100 mil habitantes. É 

claro que devemos levar em conta as subnotificações e as notificações inadequadas 

(...)� (GOMES, 2001: 148). Dos quatros casos dois são simbólicos: i) o funcionário 

suicidou-se dentro da agência onde trabalhava; ii) o funcionário deixou um bilhete: 

 

Barreiras �BA, 16.11.93 �Este suicídio não tem ninguém culpado, a não ser o 

Baneb. Pois não suporto mais esta vida de cão. 
Por favor não condenem ninguém da minha família. Adeus� 

 
Fonte: GOMES, 2001: 142. 

 
         
        Apesar de o Banco responder e defender-se contra os suicídios ocorridos na 

época, o que se fez impossível foi o desvinculamento entre as mortes dos trabalhadores 

bancários e o desmonte das agências, as propostas de metas, o novo padrão 

operatório, o aumento acentuado das consultas nas especialidades de transtornos 

mentais e outras clínicas médicas, as demissões etc., enfim, a insegurança total foi 
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instaurada naquele momento causando doenças físicas, mentais e psíquicas nos 

trabalhadores empregados e desempregados. 

 

Uma concisa síntese 

       A Demanda da Segurança do Trabalho (do Mundo ao Brasil) existente de forma 

interna e externa nas instituições é considerada como: 

 

(�) uma ferramenta conceitual destinada a facilitar uma compreensão de dois 

fenômenos: o crescimento de algumas instituições e de alguns debates, e suas 

tentativas de reorganização; muitas dessas tentativas podem ser vistas como 

esforços para encontrar novas orientações com o objetivo de atrair investimentos 
de fontes externas. (DWYER, 2006: 76). 

 

       A demanda pela engenharia de segurança precedeu sua sistematização como 

subdisciplina intelectual. Nos Estados Unidos em 1912, se deu à tentativa de 

institucionalização da engenharia de segurança do trabalho quando a Sociedade 

Americana de Engenheiros Mecânicos realizou a I Convenção Nacional de Segurança e 

em 1914 criou o Conselho Nacional de Segurança. As instituições de engenharia de 

segurança recém criadas procuravam �estimular a demanda do empregador por seus 

serviços� (DWYER, 2006: 81). Em 1931 surge a abordagem que reuniu as informações 

sobre prevenção, o �estado das artes� em segurança, a psicologia para as causas dos 

acidentes, reunido-as para fazer os cálculos dos custos do acidente, desenvolvido com 

estudos nos locais de trabalho com uma noção teórica que: �afirma que as intervenções 

dos gerentes, auxiliados pela ciência da engenharia, seriam capazes de reduzir as 

dificuldades no trabalho e, então, por meio de um processo de pesquisa, a elaboração 

de métodos específicos para a prevenção de acidentes.� (2006: 81), esta abordagem se 

generalizou na indústria americana com a contratação de profissionais em segurança do 

trabalho e com a adoção de procedimentos padronizados etc. 

       Para a aceitação desta abordagem por parte dos empregadores, Heinrich 

desenvolveu a teoria �de que 88% de todos os acidentes são produzidos 

fundamentalmente pelo fator humano.� (2006: 82), pelo método de Heinrich, os 

empregadores não são os responsáveis pelos acidentes do trabalho, logo, os 

trabalhadores são os responsáveis pelos acidentes. No entanto, Heinrich apresenta 
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como solução para a redução dos índices de acidentes o uso da demanda da 

engenharia de segurança, isto é, ele não se concentra na proposta única de 

modificações de comportamentos, mas sim deslocar o �fator humano por meio de 

técnicas de engenharia, os esforços pra a segurança serão mais eficazes� (2006: 82). 

 

Foi proposto que os acidentes fossem estudados, máquinas destinadas a 

eliminar os possíveis atos não planejados e perigosos, dispositivos �infalíveis� 

foram concebidos, e processos e inter-relações de trabalho foram planejados de 

modo a integrar a prevenção à rotina dos trabalhadores. Os acidentes são vistos 

como produzidos por mecanismos semelhantes aos que causam outras falhas 
na produção. Uma vez que esses mecanismos sejam precisamente 

compreendidos, pode ser realizada uma ação corretiva com base nos princípios 

de engenharia da empresa. O desenvolvimento de mecanismos para práticas de 

segurança monitoradas e a mudança formal da responsabilidade garantem que a 

segurança científica se torne uma realidade. (DWYER, 2006: 82).                  
 

       A segurança do trabalho de Heinrich é o reforço no campo da saúde para o método 

de Taylor, pois a partir do chão de fábrica as propostas de ambos respectivamente são a 

diminuição dos acidentes e o aumento da produtividade como resultado imediato o lucro 

dos empregadores. Tanto, que após a aceitação dos princípios de ambos os métodos 

nos Estados Unidos há um crescimento desses padrões em diversos países 

industrializados em instituições privadas e governamentais. 

       A engenharia de segurança do trabalho para os capitalistas funciona apenas como 

uma forma de economizarem os custos envolvidos nos acidentes. Engels que avaliou a 

lâmpada Davy de 1815, o primeiro aparelho da engenharia de segurança da indústria 

moderna como um dispositivo paliativo e inadequado/débil para o labor dos operários 

mineiros e Engels explica que a debilidade deste dispositivo era �posta na conta da 

negligência dos operários� (ver item 2.1). Não diferente do pensamento capitalista, 

Heinrich em 1931 prossegue a culpar o trabalhador pelo acidente quando indica �que 

88% de todos os acidentes são produzidos fundamentalmente pelo fator humano�. 

Consistiu este aspecto de sua teoria o motivo da demanda em engenharia de segurança 

na época. Depois de trinta anos do impetrado do método de Heinrich as críticas surgem 

afirmando que sua fraqueza se concretizava com a união simplória entre segurança e 

lucros, analisada em 1966, como teoria empírica. Todavia, a nova teoria é categórica em 

afirmar �Segurança é igual a lucro� e para Dwyer: �é o slogan em torno do qual a 

engenharia de segurança equilibra a tensão constante entre demandas externas de 
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lucro e demandas internas geradas pela ética de salvar vidas, braços e pernas.� (2006: 

84). Tal teoria se constrói na dinâmica do custo-benefício ramificada no aspecto duplo 

com intercessão dos acidentes com ou sem lesão e técnicas agrupadas às questões de 

lucro do empregador, com a cautela dos custos de acidentes pertencerem a orçamentos 

exclusivos. Com os avanços tecnológicos dos anos 60 a engenharia de segurança do 

trabalho fica submetida ao modelo de segurança de defesa o �Departamento de Defesa 

dos Estados Unidos denomina-a segurança de sistema� (2006: 85), as apreciações por 

computador abrem o acesso para a chamada segurança sistêmica, como instrumento de 

venda e de aplicação �às demandas industriais� (2006: 85), a análise da árvore de falhas 

tornou-se ícone dessa prática em pleno exercício na engenharia de segurança do 

trabalho, até mesmo, no Brasil. 

 

NOTAS 

[1] Mais-Valia: Ver O Capital de K. Marx, considerações preliminares: VIII � A Produção da Mais-Valia.  
 
[2] Política do Desemprego: �Os capitalistas europeus foram confrontados desde 1968 com a subida do 
nível de combatividade da classe operária, após a relativa paz social dos 20 anos precedentes. Não se 

pode subestimar a importância política do desemprego, que visa a dissuadir os outros trabalhadores de 

continuarem a luta pela defesa e melhoria do seu nível de vida, por medo de perderem o seu emprego em 

proveito dos desempregados. O desemprego sapa a organização sindical e, de modo geral, enfraquece e 

dispersa a combatividade do movimento operário. Assim, o governo conservador acelerou 
conscientemente o ritmo das falências em 1970-1971, esperando que isso ajudaria a fazer vergar a 
vontade dos trabalhadores em lutar por aumentos de salários.� (BAILEY, 1975: 31).   
 
[3] Ver o estudo de Décio Saes: A formação do Estado burguês no Brasil. Especificamente o capítulo II �O 

Estado escravista moderno no Brasil (1831-1888)�. 
 
[4] Ver, Luiz Pereira: especificamente, o capítulo III: Urbanização e industrialização, em: Trabalho e 

desenvolvimento no Brasil, DIFEL, 1965. 
 
[5] Ver o estudo de Décio Saes: Cidadania e Capitalismo: uma crítica à concepção liberal de cidadania. 
Especificamente o item: A questão do emprego. 
 
[6] A lei 4923/65 institui o registro mensal das admissões e dispensas de empregados nas empresas 

registradas pela CLT. As informações devem ser encaminhadas ao Ministério do Trabalho até o dia 15 do 

mês subseqüente ao da movimentação de empregados. O estoque de emprego é informado apenas para 

o primeiro dia de janeiro. No restante do ano, a empresa só é obrigada a informar nos meses em que há 

movimentação, admissões ou desligamentos. Um ponto importante a ser realizado é de que o Cadastro da 

lei só se refere ao setor formal da economia. Como os bancos se incluem neste setor, esta restrição não 

causa distorções nos dados. (GOMES, 2001: 116). 
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3. A SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHO EM ELETRICIDADE 

 

3.1 ACIDENTE DO TRABALHO EM ELETRICIDADE 

       Para uma compreensão prática da questão, em primeiro lugar, adotamos os 

conceitos experimentados para acidente e incidente: a) acidente � ocorrência 

indesejável que resulta em dano ao trabalhador e dano ao proprietário por meio de 

perda no processo; b) incidente � ocorrência indesejável que dependendo da situação 

poderá resultar em dano ao trabalhador e dano ao proprietário por meio de perda no 

processo. Em segundo lugar, nos concentramos no Setor Elétrico brasileiro por 

deficiência de estatísticas para os demais ramos com trabalhadores em eletricidade no 

Brasil. 

       No estudo intitulado �Adicional de Periculosidade para os Eletricitários�, organizado 

pela Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, no ano de 1982, 

dentre os vários temas correlatos aparecem às estatísticas de acidentes do trabalho com 

eletricidade, e ao mesmo tempo noticiários de jornais com tais acidentes ocorridos e 

publicados entre 1979 e 1982, um deles retirado do Jornal do Brasil, em 06 de dezembro 

de 1981, nos parece emblemático devido a sua melancólica contemporaneidade: 

 

COLEGAS SALVAM DA MORTE CARPINTEIRO QUE LEVOU CHOQUE NA 

OBRA DA LIGHT 

 

       Manoel Florentino da Silva � de 28 anos, carpinteiro � escapou da morte por 
uma questão de segundos. Ele levou um choque na tubulação da obra da Light 

na esquina das Ruas da Alfândega e Tomé de Sousa, mas seus colegas 

desligaram a chave elétrica a tempo de salvá-lo. O perito Luís César Pires � o 
mesmo que atuou no episódio do Riocentro � interditou a enquanto não forem 

regularizadas as condições de segurança. 
       A obra � colocação de um transformador de luz � teve início no dia 5 de 

outubro, tem prazo de 150 dias para a conclusão e é executada pela Construtora 

Albuquerque Arco-Verde. O engenheiro Nuremberg Borja disse que �o problema 

é a bomba de rebaixamento do lençol, que queimou�. Apesar de a maioria dos 

operários estarem de sandálias de borracha afirmou que todos usam botas. 
(...) A chave elétrica está exposta ao tempo e enferrujada: os operários 

trabalham sem botas, luvas ou capacetes; e a maior parte não tem carteira 

assinada. Segundo o cabo, o encarregado classificou o fato como �acidente de 
trabalho�. 
       O perito Luís César Pires chegou ao local em torno das 10h, ficou indignado 

com o que encontrou: 
_ Ninguém vai trabalhar aqui, enquanto não houver condições de segurança. Os 

operários não podem trabalhar sem os equipamentos de proteção, sem botas, 

sem capacete. Além disso, a chave elétrica está exposta ao tempo � comentou. 
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       Nuremberg Borja, o engenheiro da empreiteira, que chegou ao local depois 
que o perito já havia saído, atribuiu o acidente à bomba queimada do sistema de 

rebaixamento do lençol e, afirmou: 
_ Está todo mundo de botas e os capacetes estão no barraco. Luva ninguém 

usa, porque não dá para cavar buraco com luva. Já o transformador é problema 

da outra empresa, a Tangel. 
DEPOIS DO SUSTO, O MEDO DE SER DEMITIDO 

       Pouco depois de quase morrer eletrocutado, o medo de Manuel Florentino 
da Silva de ser demitido era maior de que o da morte. Sem carteira assinada ou 
qualquer noção sobre a quantas anda seu seguro de vida, ele estava 

preocupado depois do acidente e nem quis atendimento médico, oferecido pelo 

encarregado. 
       Falo do choque como se fosse uma coisa normal, do destino, e enquanto 
ficou agarrado só pensou em Deus e gritou por socorro. �Nessas horas, a gente 

não pensa em nada� � comentou com naturalidade, pronto a recomeçar o 

trabalho, se a obra não tivesse sido interditada. Ele ganha Cr$ 20 mil por mês, e, 

mesmo sem o 13º, vai apertar para comprar uns presentinhos: �O Natal é 

sagrado� � afirmou. 
       Manoel tem 28 anos, é amigado e tem duas filhas pequenas. Nascido em 
Minas Gerais, veio para o Rio há cinco anos. Mora em Raiz da Serra e, de 

ônibus (CR$ 170 Ida e volta), leva uma hora ao local de trabalho, de trem (CR$ 

24), quase o dobro do tempo. Traz a marmita de casa, com arroz, feijão, batata 

frita e galinha e não reclama da vida. Fala do acidente baixinho, como se 

estivesse de ser ouvido. 
_ Estava descendo no buraco para tampar outro com areia. Na hora em que 
passei, não deu choque; só quando voltei. Cheguei a sair de mim. Fiquei 

agarrado, pensei em Deus e gritei por socorro. Aí um colega desligou a chave e 

consegui sair � disse. (JORNAL DO BRASIL: 06/12/81, Apud: FEDERAÇÃO 

NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS, 1982: 

ANEXO AO CAPÍTULO I). 
 

       Considerando a reportagem do acidente ocorrido com o carpinteiro em 1981, 

podemos aproximar alguns elementos desse episódio com a tese de Dejours, que 

verifica no acidente de trabalho os aspectos visíveis e invisíveis. O visível é o acidente 

físico, isto é, o choque elétrico em si, entretanto, o invisível se descobre nas questões 

gerais apresentadas em torno do fato, por exemplo, o medo do operário quando 

passado o susto do acidente, permanece a insegurança quanto a perda do emprego. 

Para Dejours, os mecanismos invisíveis da exploração exigem do operário que ele 

esconda seu mal estar oriundo do acidente e esteja disposto ao trabalho, pois a doença 

ou o acidente que leva um homem a parar de trabalhar é transformado em ideologia da 

vergonha, vagabundagem etc. 

 

              A Pirâmide de BIRD é um estudo da década de 60 que, com base nos 

resultados da pesquisa, projetou a proporção de acidentes na razão de 1-10-30-600. 
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Apoiado nesta metodologia e disposta nos dados de exposição homem-hora aos riscos 

a Pirâmide do Setor Elétrico Brasileiro tem a seguinte composição numérica: 
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2.5 A Pirâmide do Setor Elétrico Brasileiro foi elaborada com base em estudos da Fundação COGE, conforme abaixo.

(Série histórica do GRIDIS - 1977 a 1998, relatórios de 1999 a 2004 da Fundação COGE e 

analogia com as Pirâmides do Prof. Frank E. Bird Jr. e da DuPont)

       
Figura 1: Pirâmide do Setor Elétrico Brasileiro � 2008 
Fonte: www.funcoge.org.br Acesso: 25/07/2009 às 12:00h. 
 

       O acidente do trabalho em eletricidade tem sua origem baseada em dados reais. 

Em 2008, segundo o Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro, 

organizado pela Fundação COGE, a ocorrência de 15 acidentes fatais nas Empresas 

Próprias do Setor (Empresas de geração, transmissão e distribuição de Energia 

Elétrica), evidencia conforme o método matemático adotado que ocorreram uma 

estimativa de 544.500 exposições às condições inseguras (15 X 36.330 � Pirâmide do 

SEB). Para os 101.451 empregados próprios do setor elétrico (sem considerar os 

empregados terceirizados do setor e os demais trabalhadores da eletricidade 

distribuídos nos demais ramos da economia) ocorreram em 2008, além das 544.500 

http://www.funcoge.org.br
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exposições às condições inseguras, mais 1.752 acidentes (próximo da estimativa que 

considera 15 X 121 = 1.815). O relatório de 2008 da Fundação COGE, em relação aos 

trabalhadores contratados do Setor indica que: 

 

Quadro 7 

Indicadores de Acidentes do Setor Elétrico Brasileiro � 2008 

 
Indicadores 2008 

1 � Nº. de Empregados (média) 101.451 
2 � Horas-homem de Exposição ao Risco 203.945.395 
3 � Acidentados Típicos das Empresas  
Acidentados com Afastamento 851 
Acidentados sem Afastamento 901 
Total 1.752 
Conseqüência Fatal 15 
Taxa de Freqüência 4,17 
Taxa de Gravidade 568 
4 � Tempo Computado Total (dias) 115.748 
5 � Acidentados das Contratadas  
Conseqüência Fatal 60 
6 � Acidentados da População  
Conseqüência Fatal 331 

Fonte: www.funcoge.org.br Acesso: 25/07/2009 às 12:00h. 
 

       Considerações: quando comparado o número de 60 óbitos de trabalhadores em 

eletricidade das empresas terceirizadas (contratadas) com o número de 15 mortes de 

trabalhadores das empresas próprias do Setor Elétrico Brasileiro, verificamos que para 

cada morte de trabalhadores próprios ocorrem 4 para os trabalhadores terceirizados. 

Independentemente desta relação que acentua a semelhança entre terceirização com 

precarização, temos 75 trabalhadores falecidos no ano de 2008, o que nos autoriza a 

questionar a aplicação prática da NR-10, ou seja, pelo menos dois de seus noventa e 

nove itens não são cumpridos de modo pleno no cotidiano do trabalho em eletricidade, 

isto é o que demonstra a base da pirâmide do Setor elétrico Brasileiro: 

        

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser 

previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, 

mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a 

garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 

ATLAS, NR-10, 2007: 98). 
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da 

energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em 

http://www.funcoge.org.br
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instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007:102). 
 

 

       Os altos números de incidentes, acidentes e mortes registrados no trabalho em 

eletricidade no país demonstram que nos serviços com instalações elétricas a prioridade 

não tem sido para as medidas de proteção e para os procedimentos adequados para a 

garantia de saúde e segurança do trabalho contra as ocorrências imprevistas. O método 

de analisar a situação antes de sua execução parece não ser previsto no dia-a-dia da 

realização do serviço com eletricidade, e que a temática da segurança no serviço com 

riscos elétricos sobre o corpo humano não tem evoluído, nem mesmo a ponto de criar as 

medidas de proteção ajustadas à cada situação, como qualificar, quantificar e antecipar 

as possibilidades de surgimento de riscos para que se possam tomar ações seguras 

(como prevê os dois itens citados): 

 

Quando os trabalhadores não têm conhecimento sobre os fatores externos a seu 

trabalho e quando essa falta de conhecimento resulta em sua inabilidade para 
agir de modo a evitar o perigo, a relação social da desorganização produz 

acidentes. Na indústria moderna, os empregadores têm responsabilidade formal 

pela coordenação das tarefas. Uma parte dessa responsabilidade é exercida por 

meio da transmissão de conhecimento aos trabalhadores sobre tarefas inter-
relacionadas, por meio da separação e controle de tarefas com interligações 

potencialmente problemáticas. (DWYER, 2006: 200-2001). 
 

       Questionamos como é possível que depois da apreciação das estatísticas que 

apresentam níveis tão elevados de acidentes no Setor Elétrico Brasileiro (ano após ano), 

as ocorrências indesejáveis que resultam em dano aos trabalhadores prossigam 

aumentando a alíquota de acidentes sejam eles fatais ou não fatais? 

       Em metade de 2007, diante do elevado número de acidentes do trabalho em 

eletricidade o Ministério do Trabalho e Emprego através da Delegacia Regional do 

Trabalho de São Paulo (DRT/SP), disseminou a campanha �Segurança com Serviços 

em Energia elétrica� enviando uma pauta de exigências com 10 pontos para serem 

cumpridos, após o recebimento do Termo de Notificação, pelas Concessionárias 

(Empresas de Energia Elétrica) como também para as Empreiteiras (Contratadas que 

terceirizam os serviços do setor de energia elétrica). Os dez pontos foram apresentados 

por diversas mídias escritas como revistas, periódicos de Segurança do Trabalho, 
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jornais de Sindicatos de Eletricitários etc., transcrevemos abaixo as dez exigências 

publicadas no Jornal S.O.S VIDA (de outubro de 2007), sob a responsabilidade do 

Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do Sindicato dos Energéticos do 

Estado de São Paulo - SINERGIA, em seguida a cada ponto faremos nosso comentário: 

        

1 � A exigência número 1 foi desmembrada em duas cobranças, uma com validade 

para as concessionárias em geral e outra com validade para as empreiteiras em geral: 

 

1-a) Desenvolver e implementar programa de gestão direcionado à Legislação 

trabalhista, em especial ao atendimento da NR10, da organização do trabalho e do 

controle acidentário, destinado às empresas prestadoras de serviços. (Art. 157 � III da 

CLT; Portaria 3.214/78, NR1 � item 1.7). 

 

Comentário: Conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) brasileira, Título II, 

Capítulo V �Da segurança e da Medicina do Trabalho�, Art. 157, cabe às empresas: �III 

� adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente� 

(BRASIL [LEIS, ETC.] 2007: 29). Ao fazer uso deste atrelamento legal a DRT/SP se 

aloca como o órgão capaz de representar a Portaria 3.214/78 (em vigor), que torna 

obrigatória a observação das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho por parte dos empregadores e empregados. Neste sentido, a 

DRT/SP observa que o cumprimento destes dispositivos se baseia na NR1- 

Disposições Gerais, item 1.7, onde são enumeradas as obrigações do empregador: 

cumprir, elaborar, divulgar, determinar procedimentos, eliminar e prevenir medidas de 

tornar salubres e seguros os ambientes de trabalho. 

 

1-b) Designar um profissional legalmente habilitado, como responsável técnico da 

empresa, perante os serviços elétricos prestados à contratante com o competente 

registro da empresa junto ao CREA (Art. 157 � III da CLT). 

 

Comentário: Conforme o item 10.8.2 �É considerado profissional legalmente habilitado o 

trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe� 
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(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101), esta requisição cobra aos 

empregadores terem entre seu quadro e como responsável um profissional da 

engenharia, quando menciona especificamente que tal profissional seja registrado no 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura � CREA. Esta nota remete talvez à 

consideração de que um Engenheiro Eletricista seja o mais capaz de identificar e fazer 

aplicar as medidas de controle de prevenção e segurança do trabalho no ambiente do 

setor da eletricidade?        

 

2 � Respeitar e regularizar, por trabalhador, o limite máximo de duas horas extras 

diárias (Art. 59 da CLT). 

 

Comentário: Na CLT, Art. 59. �A duração normal de trabalho poderá ser acrescida de 

horas suplementares, em número não excedente se 2 (duas), mediante acordo escrito 

entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho� (BRASIL 

[LEIS, ETC.], 2007: 17). Trata-se de um item da legislação em vigor. No entanto, 

principalmente nas empreiteiras a cobrança sobre o trabalhador pelo prolongamento da 

jornada diária é praticada intensivamente, tal situação se torna bastante problemática 

quando se verifica que os baixos salários, os pagamentos por tarefas, as pressões de 

demissões, a falta de representação sindical são elementos que constrangem muitos 

trabalhadores (terceiros) a lutarem contra o prolongamento da jornada levando-os a 

consentirem com esta situação de sobre-trabalho exigido por novas relações de 

contratos ao mesmo tempo em vigor legal. Quem sabe aqui a DRT/SP poderia se 

posicionar de forma mais enérgica contra os contratos precarizados de trabalho hoje em 

vigor em todos os ramos da economia, mas principalmente nos trabalhos terceirizados?     

 

 3 � Elaborar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais � PPRA, considerando, 

também, para efeito de levantamento e avaliações dos ambientes de trabalho, os riscos 

existentes nos postos de trabalho de campo, nas frentes de serviços (NR9 � 9.3.1). 

 

Comentário: Conforme a Norma Regulamentadora Nº. 9 �Programa de Prevenção de 

Riscos ambientais� o seu item 9.3.1, determina que: 
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O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes 
etapas: a) antecipação e reconhecimento dos riscos; b) estabelecimento de 

prioridades e metas de avaliação e controle; c) avaliação dos riscos e da 

exposição dos trabalhadores; d) implantação de medidas de controle e 

avaliação de sua eficácia; e) monitoramento da exposição aos riscos; f) registro 

e divulgação dos dados. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-9, 2007: 94). 
 

       A aplicação de PPRA significa ter um Programa de Gerenciamento de Riscos nos 

postos de trabalho, isto é, prevenir o acontecimento de acidentes que causam danos ao 

público e ao meio ambiente. O Programa de Gerenciamento de Riscos é considerado 

como uma importante ferramenta para se reduzir custos destinados à reparação de 

danos, paralisação de produção, indenizações por afastamento parcial/total de 

funcionários e contratação de apólices de seguros. Portanto, a implantação deste 

modelo de Gerenciamento de Riscos envolve o conhecimento de todo o processo 

relacionado na execução do serviço e sua relação com o ambiente. As atuações das 

agências oficiais de meio ambiente, cobertas por legislações exigem a implantação de 

uma série de medidas, entre as quais encontram-se: Série Histórica de Acidentes � 

Relação dos acidentes ocorridos com as medidas que deverão prevenir novas mortes, 

ferimentos ou danos à propriedade e ao meio ambiente; Planos de Prevenção de 

Acidentes � Os planos preventivos compreenderão em sua composição informações de 

segurança, procedimentos operacionais, de manutenção e análise de riscos, 

averiguação de acidentes e auditorias; Análise de Conseqüências � Através da 

utilização de modelos matemáticos e com o auxílio de "softwares", onde serão 

estudados os acidentes ocorridos para verificar a dimensão de suas conseqüências 

(número de óbitos, público atingido etc.). Em fim, o Programa busca a redução e 

diminuição da exposição aos riscos, todavia, tal programação legal tem em seu 

cronograma etapas que são às vezes maiores que a do tempo de permanência de um 

trabalhador em um posto de trabalho, tão grande é a rotatividade dos novos modelos de 

contratos terceirizados.  

 

4 � Realizar os treinamentos, básico e complementar, em �Segurança em Instalações e 

Serviços em eletricidade� para os trabalhadores autorizados (Portaria 598/04 � itens 

10.6.1.1; 10.7.2; 10.8.8 e anexo II da NR10). 
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Comentário: A NR-10 considera o trabalhador autorizado quando este freqüenta 

treinamento da Norma e tem aproveitamento pré-determinado pelo órgão ministrador do 

referido treino. A exigência determina especificamente cumprimento dos itens 10.6.11; 

10.7.2; 10.8.8 e o anexo de treinamento.   

 
10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 

 
10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 

50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua 

somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao que 
estabelece o item 10.8 desta Norma.  
10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber 
treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas 

energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações 

estabelecidas no Anexo II desta NR. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-
10, 2007: 100). 
 

 
       O item 10.6 da NR-10 trata da situação dos trabalhos realizados com energia 

elétrica (energizada) viva, daí a exigência que o trabalhador envolvido nesse tipo de 

serviço tenha recebido o treinamento de �Segurança� e que neste treinamento se inclua 

o conteúdo programático particular para a realização de trabalho nestas condições. 

 
10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas 

com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos 

como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao 
disposto no item 10.8 desta NR.  
10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento 
de segurança, específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) 

e em suas proximidades, com currículo mínimo, carga horária e demais 

determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101). 
 
 

       O item 10.7 da NR-10 aborda os trabalhos desenvolvidos em Alta Tensão (AT), 

com tensão elétrica viva e com diferença de potencial entre dois pontos superior a 

1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua, entre fases ou 

entre fase e terra. Hoje no Brasil, se consideram dois conceitos de faixa de tensões pré-

estabelecidas: uma pela Associação Brasileira de Normas Técnicas � ABNT e outra 

Pelo Ministério do Trabalho e Emprego � MTE, fixado na NR-10. 
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Quadro 8 

Faixa de Tensão: ABNT � NR-10 

  

Faixa de Tensão ABNT NR-10 
Extra baixa tensão 50 VCA 

120VCC 
O item 10.14.6 � Esta NR não é 

aplicável a instalações elétricas 

alimentadas por extra-baixa 
tensão. 

Baixa Tensão 50 V � 1KVCA 
120 V � 1.2 KVCC 

50 V � 1000VCA 
120 V � 1500 VCC 

Média Tensão 1K � 36.2 KVCA 
1200 V � 36.2 KVCC 

 

Alta Tensão 36.2 KV � 440KV (CA / CC) 1 KVCA 
1,5 KVCC 

Extra Alta Tensão 440 KV acima  
Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÂO ATLAS, NR-10, 2007; ABNT 14039, 2003; ABNT 5410, 2004. 
Formatação Própria 
 

       Uma questão a ser resolvida em relação às gamas de tensões é a unificação das 

duas determinações existentes entre NR-10 e ABNT, pois esta diferença só serve para 

uma dissimulação por parte de empregadores com pretensão de se apoiar no conceito 

técnico para não cumprir a determinação em vigor da Norma de Segurança do 

Trabalho. A execução de serviço em instalações elétricas de alta tensão energizada 

requer que o trabalhador esteja fisicamente ingresso nas denominadas Zonas de Risco 

ou Zona Controlada: 

 

30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com 

o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e 
com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.  
31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja 

aproximação só é permitida a profissionais autorizados. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 105). 
 

 

       A NR-10 estabeleceu espaços radiais delimitados pela distância aérea entre o 

ponto energizado e o trabalhador (já contando com a extensão do corpo desse 

trabalhador pelas ferramentas prolongadoras apropriadas para o serviço com tensão), 

os espaços estão dimensionados pela variação da função da gama de tensão nominal 
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do circuito energizado. A NR-10 estabelece que para a execução desse serviço o 

trabalhador deverá ser treinado no curso complementar fundado no item 10.7.2, que 

tem como finalidade aprofundar as demandas de segurança, dirigido para o ramo de 

alta tensão energizado e particularmente para frente de trabalho em que se está 

trabalhando, isto é, a questão da segurança e condições reais deverá ser exemplificada 

com a própria instalação do posto de trabalho.   

  
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da 
energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em 

instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 
(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102). 
 
          

       As realizações dos treinamentos têm o objetivo de prevenir a existência dos riscos 

reais da energia elétrica, assim como indicar as principais medidas de prevenção dos 

acidentes decorrentes dos riscos dessa energia perigosa. O anexo determinado aos 

treinamentos estabelece que todos os trabalhadores autorizados a intervir em 

instalações elétricas devam ser treinados. A aplicação do item 10.8.8, se fortifica em 

estabelecer no anexo II, a carga horária, o conteúdo programático e o objetivo dos 

treinamentos. 

 

5 � Desenvolver e equipar todos as frentes de trabalho com equipamentos e métodos 

de resgates compatíveis e adequados às atividades desenvolvidas (Portaria 598/04, 

NR10, itens 10.12.2; 10.12.3). 

 

Comentário: Esta condição é fixada pelo item 10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: 

 

10.12.1 As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com 

eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. 
10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e 
prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de 
reanimação cardiorrespiratória. 
10.12.3 A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e 

adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. 
10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar 
equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações 

elétricas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103). 
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       Quanto ao item 10.12.1, o plano de emergência já deve estar contido em um dos 

Programas de Gerenciamento de Riscos fixado pela NR-9. Para o item 10.12.2 � é 

necessária uma grande compreensão do que implica esta determinação, demandar o 

domínio das técnicas de socorro, como a reanimação cardiorrespiratória, não pode ser 

requerido sem que a legislação interfira no processo de treinamento, ou seja, que o 

Ministério do Trabalho e Emprego determine: quem está apto a treinar o trabalhador em 

eletricidade a dominar tais técnicas e qual o tempo máximo para refazer o treinamento 

destas técnicas de socorro, pois sem a exatidão necessária para este item, tal tarefa 

será um peso a mais em cima do trabalhador, já submetido a tantas responsabilidades 

que ele mesmo não tem como resolvê-las, por maior que seja sua boa vontade. Salvar 

uma vida é de fato um privilégio para qualquer homem, todavia, se não existir tal 

possibilidade o peso não poderá de jeito algum ser depositado como negligência de um 

trabalhador que não aprendeu suficientemente determinada técnica de socorro. 

 

6 � Desenvolver e apresentar análise ergonômica do trabalho, de acordo com a Norma 

Regulamentadora 17, de forma a assegurar que os membros superiores dos 

trabalhadores nas atividades operacionais estejam livres para o exercício das 

atividades laborais (Portaria 598/04, NR10 item 10.4.5 e NR17 item 17.1.2). 

 

 Comentário: A Norma Regulamentadora NR-17 �Ergonomia�, em seu item 17.1.2, 

determina que: 

17.1.2 Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise 

ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições 

de trabalho conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora. (MANUAIS 
DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-17, 2007: 230). 

  

       Na NR-10, temos que: 

 
 

10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao 
trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo 

com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros 
superiores livres para a realização das tarefas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 

ATLAS, NR-10, 2007: 99). 
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       Ao relacionar estes itens a DRT/SP expõe toda a situação ergonômica que deve 

ser analisada para o desenvolvimento de qualquer atividade em todos os locais de 

trabalho. Na pesquisa de Rosemeire Scopinho, publicada em 2002, temos: 

 

Em geral, as operações na rede elétrica são realizadas em altura de, 

aproximadamente, oito a dez metros do chão e utilizado-se meios, instrumentos 
e equipamentos de trabalho especiais. As ferramentas são de inúmeros tipos, 

desde as menores e mais leves até as mais pesadas e difíceis de manusear, 

por exemplo, os alicates hidráulicos, que pesam, aproximadamente, cinco 

quilos e são manuseados � abre/fecha com os braços levantados na altura do 

tórax � em média, 50 vezes. Esses alicates são apontados pelos trabalhadores 
como os principais responsáveis por provocar as lesões osteomusculares 

(LER/DORT), doenças cada vez mais comuns entre os eletricistas. 

(SCOPINHO, 2002: 25). 
 

         Do estudo acima e da exigência da DRT/SP, podemos concluir que as doenças 

de causas ergonômicas fazem parte das outras várias que acometem os trabalhadores 

da eletricidade.  

 

7 � Realizar e apresentar os relatórios dos resultados dos ensaios e testes de isolação 

elétrica em equipamento de proteção individual e coletiva, dotados de material isolante, 

de uso dos trabalhadores (Portaria 598/04, NR10, itens 10.7.8 e 10.2.4 alínea �e�). 

 

Comentário: Para a NR-10: 

 
10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados 
com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-
se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na 

ausência desses, anualmente. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 
2007: 101). 

 
 
       O aspecto segurança é intenso neste item, o atendimento desta exigência 

colaborará para a renovação dos equipamentos. Os ensaios dielétricos com 

certificações e indicações das gamas de tensão adequadas para cada equipamento, 

trarão conseqüentemente a eliminação de um número acentuado de acidentes 

produzidos por ferramentais não mais próprios para uso seguro. 
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8 � Elaborar e disponibilizar aos trabalhadores, o prontuário das instalações elétricas. 

(Portaria 598/04, NR10 � 10.2.4). 

 

Comentário: Os prontuários são exigidos nos seguintes itens da NR-10: 

    

10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados 

das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do 

sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. 

10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem 
constituir e manter o Prontuário de Instalações Elétricas, contendo, além do 

disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: 
a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de 
segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das 

medidas de controle existentes; 
b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas e aterramentos elétricos; 
c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o 

ferramental, aplicáveis conforme determina esta NR; 
d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, 

autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados; 
e) resultados dos testes de isolação elétricos realizados em equipamentos de 

proteção individual e coletiva; 
f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; e 
g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, 

cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de �a� a �f�. 
10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes 

do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo do 

item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os documentos a seguir listados: 
a) descrição dos procedimentos para emergências; e 
b) certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 
10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema 
Elétrico de Potência devem constituir prontuário contemplando as alíneas �a�, 

�c�, �d� e �e�, do item 10.2.4 e alíneas �a� e �b� do item 10.2.5. 
10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido 

atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, 
devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas 

instalações e serviços em eletricidade. 
10.2.7 Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas 

devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 97-98). 

 
 
       Esta oitava exigência da DRT/SP consiste em um dos questionamentos das 

empresas, pois este é um item da NR-10 que busca um novo conceito de 

documentação: técnica, administrativa, da segurança das instalações e da segurança 

do trabalhador. Com documentação atualizada e real desde, por exemplo, a entrada de 

alimentação de uma planta, a segurança prevalecerá ao conhecermos os dispositivos 
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de aterramento de proteção e os demais dispositivos instalados. A aplicação deste item 

versa em um método de segurança eficaz, isto é, as instalações elétricas são sempre 

atualizadas fugindo assim do esquecimento de alterações que possam levar a um 

acidente elétrico; os procedimentos adotados em qualquer momento podem ser 

avaliados e usados; os treinamentos realizados são demonstrados; os testes são 

memorizados. Quem teme organizar um arquivo vivo que busca promover segurança 

quanto às instalações e equipamentos, que promove a pesquisa entre os 

trabalhadores? É o mesmo que pretende ocultar fatos.    

 

9 � Sistematizar e regularizar o trabalho acompanhado nas atividades em instalações 

elétricas energizadas realizadas no Sistema Elétrico de Potência � SEP (NR10 � item 

10.7.3). 

 

Comentário: A contestação dos empregadores no item 10.7.3 é constante.   

 

10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 

aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser 

realizados individualmente. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
101). 
 

 
       Este item de grande obrigação quanto à sua regularização como aspecto de 

segurança é o item que mais se discutiu neste cinco anos da NR-10 (reformulada). No 

capítulo 4 de nosso trabalho em que analisamos as tensões intracomissões nas atas 

das reuniões tripartite de aplicação da Norma na �Comissão Permanente Nacional 

sobre Segurança em Energia Elétrica� - CPNSEE, tratamos de modo particular do item 

10.7.3 e de como os empregadores do Setor da Energia Elétrica do país sobrepõem a 

discussão econômica sobre a demanda da segurança do trabalho e utilizam todos os 

recursos para retirarem este item da Norma em pleno vigor legal e instituírem o trabalho 

desacompanhado.      

 

10 � Fornecer aos trabalhadores Equipamentos de Proteção Individual � EPI, 

adequados à atividade, especialmente, a vestimenta de proteção contra arcos elétricos. 

(NR6 � 6.3 � �a� e NR10 � 10.2.9.2). 
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Comentário: Outro questionamento patronal. 

 

6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas 

seguintes circunstâncias: 
a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do 

trabalho; 
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 
c) para atender a situação de emergência. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 

ATLAS, NR-6, 2007: 71). 
 

       A NR-10: 

 

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de 

proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar 
os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos 

e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 

6.  
10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, 

devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102). 
 

       A discussão em torno do item 10.9.2 (Medidas de Proteção Individual). Em especial 

as vestimentas de trabalho que protegem os trabalhadores contra os riscos de contato 

contra os efeitos térmicos e contra os campos eletromagnéticos estão submetidos às 

questões de foro econômico por parte dos empresários da indústria da eletricidade 

brasileira. Novamente sendo este item uma das temáticas da CPNSEE, por isso, nossas 

apreciações e defesa dessa forma de segurança serão expressas de forma mais 

concisa no capítulo 4 de nossa dissertação. 
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3.2 A SAÚDE E A SEGURANÇA DO TRABALHO E O EFEITO DA RELAÇÃO RISCO, 

PERIGO E MEDO NA VIDA DO TRABALHADOR EM ELETRICIDADE (ANÁLISE DE 

PESQUISA COM TRABALHADORES EM ELETRICIDADE). 

 

       Em: A loucura do Trabalho, capítulo 3 �Trabalho e Medo�, o autor nos alerta que 

neste tópico se falará do medo e não da angústia: �Faz-se necessário uma precisão 

semiológica: a angústia resulta de um conflito intrapsíquico, isto é, de uma contradição 

entre dois impulsos inconciliáveis� (DEJOURS, 2008a: 63). Seguindo a nos alertar, 

nosso pesquisador declara que a angústia só deve ser investigada pela psicanálise. Já o 

medo é um conceito que responde aos aspectos concretos da realidade exigindo a 

invenção de �sistemas defensivos específicos� por parte dos trabalhadores. Diz ainda 

que �o medo está presente em todos os tipos de ocupações profissionais, inclusive nas 

tarefas repetitivas e nos trabalho de escritório, onde parece ocupar um lugar modesto� 

(2008a: 63). A categoria dos trabalhadores em eletricidade é exposta a riscos e perigos 

relacionados com a integridade física, �neste caso os riscos estão relacionados ao corpo 

do individuo� (2008a: 64), e o agente material do prejuízo físico pode ser um incêndio ou 

uma explosão, surgimento de arco elétrico etc.: 

 

10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco 

acentuado de incêndio ou explosões devem ser adotados dispositivos de 

proteção, como alarme e seccionamento automático, para prevenir sobretesões, 

sobrecorrentes, falha de isolamento, aquecimentos ou outras condições 

anormais de operação. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
102).      

 

       A medida preconizada no item acima é eficaz como medida de proteção coletiva, 

considerando-se que: �O risco é, via de regra, coletivo, na maioria das situações de 

trabalho onde vários operários colaboram na mesma tarefa� (DEJOURS, 200a: 64). 

Entretanto, nas situações em que o acidente é quem revela a existência e dimensão do 

risco (�até então desconhecido�), quase sempre se tem como propostas de soluções 

para tais circunstâncias as medidas de proteções individuais: �10.12.4 Os trabalhadores 

autorizados devem estar aptos a manusearem e operar equipamentos de prevenção e 

combate a incêndio existentes nas instalações elétricas� (MANUAIS DE LESGILAÇÃO 

ATLAS, NR-10, 2007: 103). As propostas preventivas individuais têm sempre o caráter 
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material, isto é, precisam da existência de dispositivos de prevenção, neste exemplo 

tem-se a necessidade da existência de extintores, de hidrantes etc., e o caráter 

psicológico, ou seja, o trabalhador envolvido no evento do acidente deve conhecer as 

regras de segurança que neste caso é combater o incêndio com domínio de técnicas de 

combate aos sinistros. 

       Entre o risco conhecido com medidas preventivas coletivas e o risco desconhecido 

com medidas preventivas individuais surge o risco residual. Nota-se a limitação por parte 

da organização do trabalho em conceituar o que é perigo e que ao mesmo tempo 

apresenta problemas com o conceito de risco, já que suas situações e manifestações 

são mal avaliadas. Este risco mal avaliado e não eliminado e que é assumido pelo 

trabalhador individualmente como medo: �O problema do medo no trabalho surge desta 

oposição entre a natureza coletiva e material do risco residual e a natureza individual e 

psicológica da prevenção a cada instante de trabalho� (DEJOURS, 2008a: 64). 

       Na pesquisa de Rosemeire Scopinho � �Privatização, reestruturação e mudanças 

nas condições de trabalho: o caso do setor de energia elétrica� de 2002, o eletricista de 

Distribuição aparece como: 

 

O trabalhador deste posto opera em redes de alta tensão (11.900 ou 13.800 
volts) que podem estar energizadas (linha viva) ou não (linha morta), realizando 

os diferentes tipos de atividades de manutenção preventiva e/ou corretiva no 

sistema elétrico, tendo em vista garantir o fornecimento de energia à população 

usuária. É um trabalho insalubre, perigoso e penoso, tanto pelas características 

do objeto sobre o qual ele se aplica quanto porque se realiza na rua, ora em 
bairros elegantes e diferenciados pela existência de infra-estrutura e de 
urbanismo, ora em bairros periféricos, as fronteiras das cidades marcadas pela 

existência de favelas caracterizadas pela falta de saneamento básico e, 

principalmente, de segurança. (SCOPINHO, 2002: 24-25). 
 

 

       A insegurança social passa a ser mais um componente formador do medo na 

atividade do profissional da energia elétrica. As ameaças de morte que conforme relatos 

dos próprios trabalhadores (ver Scopinho, 2002) são constantes devidos uma parte de 

suas atividades serem realizadas em locais públicos e particulares de outros, ou seja, 

em algumas situações consertar ou corrigir, por exemplo, a iluminação de poste não é o 

desejo de determinados grupos (de moradores) que preferem a escuridão para 

desenvolverem sua rotina de vida, já em outras ocorrências nas casas residenciais o 
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eletricista que vai até lá para executar o corte de energia a mando da concessionária 

enfrenta situações de ameaças (por moradores enfurecidos) ou em outros episódios 

distingue a penúria da população sem o poder de bancar as altas taxas do serviço 

energético do país. Como trabalhar nesta situação de exposição? Independente, das 

campanhas e regras de segurança, que nunca desenvolvem a temática do medo e nas 

quais, ao contrário, são subjacentes esforços aparentes para eliminação de riscos 

conhecidos. Surge então o sistema defensivo coletivo contra o medo no trabalho, 

percebemos isto quando os trabalhadores declaram que o trabalho em equipe vem a ser 

um fator de solidariedade e de estabelecimento de vínculos entre as duplas: 

 

A cooperação, o sentimento de pertencimento, a noção de trabalho coletivo são 

importantes para a segurança desses trabalhadores, porque a atividade requer 

das duplas e das equipes uma grande sincronia na execução dos movimentos e 

passos. Cada operação é uma seqüência de atividades logicamente articuladas, 
que deve ser segura e firmemente incorporada porque disso depende a própria 

segurança de cada trabalhador, a dos outros companheiros de equipe e a de 

todos os usuários da rede de energia elétrica. Para garantir um mínimo de 

segurança, a realização das atividades requer conhecimento técnico, 

treinamento das habilidades, capacidade obediência rigorosa aos passos de 

uma determinada seqüência de tarefas, capacidade de concentração (...) 

(SCOPINHO, 2002: 26). 
 

       Um dado registrado pela pesquisa foi que para estes trabalhadores �é consenso� 

que o acidente se torna provável quando um eletricista trabalha sozinho. Da mesma 

forma existe uma concordância de que o treinamento adequado �é sinônimo de 

segurança para os trabalhadores, para as instalações e para a população em geral� 

(SCOPINHO, 2002: 28), esta concordância se torna �unânime� entre os entrevistados 

quando eles afirmam que a importância do treinamento (formal e teórico) está enlaçada 

com o trabalho seguro e eficiente quando atravessado pelo menos cinco anos de prática 

contínua. Esta visão é amparada na aquisição de experiência, na ampliação do 

repertório técnico, nos conhecimentos dos �macetes de ofício�, na convivência com os 

companheiros mais antigos etc. 

       Sobre o medo em relação à privatização e à reestruturação do setor relacionada 

com os riscos e perigos da atividade, a pesquisa encontrou ainda dois modos distintos, 

todavia, implicados: 
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A responsabilidade e a pressão sobre esses trabalhadores são de tal ordem que 

se desenvolve, principalmente, uma espécie de compulsão para repetir 

procedimentos de verificação para evitar o risco de esquecimento daqueles que 

comprometem a segurança. Desenvolveu-se também um sentimento 

persecutório, pois é importante acreditar que os perigos estão em todos os 
lugares e em todos os momentos. Ou uma negação total da existência dos 

riscos, uma prepotência e uma certeza cega de que o perigo nunca irá ameaçá-
los. (SCOPINHO, 2002: 33).       

 

       O medo do desemprego no período em que foi realizada a pesquisa era 

predominante entre os trabalhadores que viviam a conjuntura pré e pós-privatizações. 

Em igual quantidade que para alguns os perigos das atividades eram arremessados 

para segundo plano; já outros se viam incapazes de lidar com as situações perigosas e 

se sentiam sem autonomia para trabalhar com a periculosidade envolvida na 

eletricidade. A questão das relações sociais/econômicas da época pode ser ilustrada em 

um depoimento colhido pela pesquisa: 

 

As pessoas hoje estão preocupadas em querer saber aquilo que o outro faz, mas 
não querem ensinar para o outro o que ele faz. Eu vejo essa preocupação. 

Porque tem algumas pessoas novas e eles precisam de experiência, do 

conhecimento dos velhos porque o que vai garantir isso aí é essa transferência 

de conhecimento. Agora se os velhos começam a reter essas informações, os 

novos não vão saber [...] Isso é fruto dessa expectativa, desse momento que nós 

estamos passando. (�apud�) (SCOPINHO, 2002: 34).           
 

       A pesquisa mostra como é complexo analisar uma situação real como medo, risco e 

perigo em uma categoria de trabalhadores e não relacioná-los com um contexto social 

maior, isto é, não perceber os impactos sociais conjunturais como uma fonte 

determinante no comportamento defensivo destes trabalhadores e como causas de 

impactos na saúde e segurança do trabalho desse grupo analisado. Nossa pesquisadora 

em um outro texto afirma que: �saúde-doença é um processo bio-psicossocial e cultural, 

posto que está, direta ou indiretamente, relacionado com o trabalho e as condições de 

vida dos trabalhadores� (SCOPINHO, 2003: 3). 

 

       A pesquisadora Daniela Fischer realiza entrevistas com eletricistas de duas 

empresas prestadoras de serviços para concessionárias de energia elétrica no �sul do 

país�, para verificar a percepção destes profissionais sobre o conceito de risco e perigo. 

Como procedimento aplicou-lhes duas perguntas: 
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i) O que você entende por risco no trabalho? 

ii) O que você entende por perigo no trabalho? 

       Seus resultados foram balizados por uma confrontação entre as respostas dos 

trabalhadores e os conceitos encontrados na literatura. 

 

Quadro 9 

Referencial teórico sobre risco e perigo elaborado para o estudo 

 

      Risco Perigo 
�Risco é a probabilidade ou chance de lesão ou 

morte� (Sanders e McCormick, 1993, p. 675). 
�Perigo é uma condição ou um conjunto de 

circunstâncias que têm o potencial de causar ou 

contribuir para uma lesão ou morte� (Sanders e 

McCormick, 1993, p. 675).   
Risco �(...) é uma função da natureza do perigo, 

acessibilidade ou acesso de contato (potencial de 
exposição), características da população exposta 

(receptores), a probabilidade de ocorrência e a 

magnitude da exposição e das conseqüências (...)� 

(Kolluru, 1996, p. 1.10).  

�Um perigo é um agente químico, biológico ou físico 

(incluindo-se a radiação eletromagnética que 

apresentam uma fonte de risco mas não o risco em 

si� (Kolluru, 1996, p. 1.13). 

�(...) risco é um resultado medido do efeito potencial 

do perigo� (Shinar, Gurion e Flascher, 1991, p. 

1095). 

Perigo é a situação que contém �uma fonte de 

energia ou de fatores fisiológicos e de 

comportamento/conduta que, quando não 

controlados, conduzem a eventos/ocorrências 

prejudiciais/nocivas� (Shinar, Gurion e Flascher, 

1984, p. 236).  
�2. Possibilidade de perigo, incertos mas previstos, 
que ameaça de dano a pessoa ou coisa� (Michaelis, 

2002). 

�1. Situação que prenuncia um mal para alguém ou 

para alguma coisa. 2. Risco, inconveniente� 
(Michaelis, 2002). 

Fonte: (FISCHER, 2002: 4). 
 

 

Quadro 10 

Percepção dos eletricistas sobre risco e perigo (respostas dos eletricistas). 

 

       Risco Perigo 
Risco...como eu poderia dizer... é uma coisa que 

ocorre quando a gente menos se preocupa, assim 
quando a gente não presta atenção; o risco ocorre 

naturalmente. Tem que prestar bastante atenção no 

que se está fazendo pra esse risco não ocorrer, 

mas ele pode ocorrer assim mesmo, mesmo 
prestando atenção.  

Perigo, nem sei como falar isso aí. O perigo vai 

ocorre naturalmente. 

Eu acho que risco é tudo o que eu fizer que tem 

algum perigo. 
Perigo...não parei pra pensar ainda nisso aí. 

Bom, o serviço que é mais fácil é a regulagem de 

rede, pois nós trabalhamos embaixo com rede fria e 

Sei lá... 
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em cima a quente. Agora, se de repente, um cabo 
lá em cima romper e cair em cima da gente... Outra 

coisa é posta podre... Então é preciso prestar muita 

atenção. Antes de começar o serviço tem que olhar 

se dá para fazê-lo ou não.   
Tem bastante risco. Trabalhar... ou pegar uma rede 
ligada, subir num poste em mau estado. 

Perigo tem bastante, mesmo trabalhando no chão: 

tem árvore, tem a sinalização, posta podre. Outra 

coisa é se há condições de fazer o serviço com a 

rede ligada ou não. 
Eu entendo por risco, assim, sempre ter o cuidado. 
Um risco de, por exemplo, você encostar um poste 

numa rede que está ligada. Então tem que sempre 
cuidar. 

O perigo existe em tudo quanto é lugar. Sempre 

tem que ser afastado o perigo. 

Ao meu ver, assim, risco é subir na rede quente, tu 

corres um risco; se tu ajeitares mal uma escada pra 
subir, tu corres um risco, se tu não verificares se o 

poste está podre, tu podes te matar. São os riscos 

mais fortes que nós temos aqui. 

Sair daqui de dentro da empresa até chegar no 

local onde será realizado o serviço é perigoso o 

trânsito. Na nossa cidade hoje é perigoso. 

Chagando lá tu tens que olhar como tu vais subir no 
poste, como que tu vais te posicionar lá em cima 

porque é perigoso; a rede está quente. Tudo isso 

tem que abrir o olho. Até sair do local e concluir o 

trabalho é perigoso.  
Tudo aquilo que a minha integridade física possa 

sofrer alguma lesão ou alguma agressão. 
Perigo... tudo aquilo que pode acontecer e me fazer 
mal. Qualquer coisa que tu faças errado ou fora da 

conduta que pode me machucar. Para não 

acontecer esse tipo de coisa de perigo no serviço a 

gente sempre deixa, assim, ao menos no meu caso, 
o meu problema em casa. Saio de casa com a 
intenção de trabalhar. Se eu vier com problema de 

casa e por no serviço, normalmente eu vou 

dividindo a atenção. Aí, tu não consegues fazer o 

teu serviço direito... aí, é quando acontece a 

maioria dos acidentes... eu acho...  
É como fazer, saber executar uma função. Saber o 

que tem que fazer. O que é pra ser feito, e não 

fazer daquela forma... está correndo risco. 

Uma pessoa diz assim: vai lá e faz tal coisa. Eu não 

posso fazer tal coisa porque tem perigo de eu cair, 
de eu levar um choque ou de eu pisar de um jeito 
ou de outro. Isso aí é um perigo. Além de ser 

perigoso eu ir, é perigoso eu ir atrás da pessoa que 

mandou. Tem que saber onde está o perigo e onde 

não está.   
Risco é quando se está trabalhando com a rede 
quente do lado. Acho que é o maior risco. O 

restante do serviço é com a rede desligada, mas 

sempre tem um certo serviço que a gente faz com a 

rede do lado quente ou em cima na alta tensão. 

Este aí é o risco mais perigoso que tem.   

Perigo... eu acho que o nosso serviço quase todo é 

perigoso mas, assim, perigo maior... 

Eu entendo por risco o cara não prestar atenção no 

que está fazendo. 
Perigo, perigo... eu acho que até o cara ser 

mandado por uma pessoa que não tem experiência. 

De repente esta pessoa vai chegar e dizer assim; 
oh, vai lá e faz tal coisa e aquilo ali pode ser um 

perigo. Aí, aquela pessoa que nem entende o que 

está dizendo, mas ele tem um cargo maior, de 

repente vai te azará... tem que se feito assim. Eu 

acho que o maior perigo que tem é isso aí.   
Fonte: (FISCHER, 2002: 5-6). 
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       Das respostas dos eletricistas a pesquisadora obteve que as fontes de perigos 

observadas pelos trabalhadores são: (a) O Sistema elétrico de Potência; (b) A 

Capacidade Limitada de Atenção do Ser Humano; (c) O Comportamento dos 

Trabalhadores na Execução do Serviço; (d) O Nível de Capacitação dos Trabalhadores; 

(e) O Posto de Trabalho (no caso específico o �Poste�); (f) O Trânsito. Em 

conseqüências, os riscos são: (a) Choque Elétrico (Morte); (b) Queda; (c) Colisão de 

Automóveis. (FISCHER, 2002). 

       O perigo neste contexto �é inerente à atividade dos eletricistas. Lida-se com um 

produto invisível, inodoro e extremamente periculoso, uma vez que é vulnerável a 

acidentes fatais� (2002: 6). Segundo Fischer, se o perigo é caracterizado ou determinado 

pela eletricidade (produto com que se lida), os Equipamentos de Proteção Individual, 

�por melhores que sejam, não podem suprir a segurança do eletricitário, da mesma 

forma, os procedimentos/rotinas obrigatórias de segurança antes, durante e depois da 

execução da tarefa� (2002: 6). 

       Analisando as respostas dos eletricistas individualmente verifica-se que nem todos 

sabem exatamente os conceitos de perigo e risco, entretanto, as percepções 

acumuladas dos eletricistas entrevistados sugerem que perigo �é uma fonte ou um 

comportamento que tem o potencial para causar uma lesão ou um acidente. Risco, é 

uma função da natureza do perigo (...)� (2002: 6). 

       Apresenta-se no Glossário da Norma Regulamentadora NR-10: a) �18. Perigo: 

situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde 

das pessoas por ausência de medidas de controle.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 

ATLAS, NR-10, 2007: 105); b) �22. Risco: capacidade de uma grandeza com potencial 

para causar lesões ou danos à saúde das pessoas.� (2007: 105); c) �23. Riscos 

Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos 

de cada ambiente ou processos de Trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar 

a segurança e a saúde no trabalho.� (2007: 105). A profusa conceituação de perigo e 

risco ou risco e perigo inclusive na literatura técnica, abona qualquer trabalhador em não 

conceituá-los com exatidão, ou seja, não há como apontar um trabalhador como 

desinteressado por ele não saber conceituar perigo e risco. Nesse caso a capacidade 

intuitiva do trabalhador é o que mais predomina frente às duas situações, até mesmo 
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porque a definição de �Perigo� é muito insuficiente (propositalmente) nos treinamentos 

de segurança do trabalho, talvez seja a dissociação necessária que o pensamento 

Prevencionista precise para instruir que o efeito da eliminação do risco deva ser tarefa 

de todos: �A segurança é dever de todos eliminando os riscos existentes�, entretanto, é 

muito mais complicado se eliminar a fonte de perigo, por exemplo, em uma usina 

nuclear. 
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3.3 O SISTEMA JURÍDICO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

a) AS RELAÇÕES JURÍDICAS DA NR-10 

 

       Neste item almejamos reforçar por demonstração, que a NR-10 pertence ao 

conjunto jurídico da legislação consolidada brasileira, isto é, sua fundamentação parte 

dos princípios pré-estabelecidos pela �Constituição Federal� especificada na 

Consolidação das Leis do Trabalho � CLT, capítulo V: �Da Segurança e da Medicina do 

Trabalho�, que por sua vez é caracterizada por pareceres das convenções da 

Organização Internacional do Trabalho � OIT. Algumas das demonstrações literais: 

 

10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e 

consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, 

manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas 

suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas 

pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas 
internacionais cabíveis. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
97). 
 

 
       Em seu início a NR-10 (como já destacamos em outros momentos com este 

mesmo item 10.1.2) traz a observação que seu exercício legal é abrangente e 

fundamentado nas normas técnicas nacionais (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas � ABNT) e internacionais (Internacional Eletrotecnic Commission � IEC, 

National Electrical Code � NEC). Assim sendo, esta observação tem a intenção política 

de se legitimar como tecnicamente incontestável. Nesta orientação adotada é que a 

NR-10 remete a responsabilidade de regulamentação do Equipamento de Proteção 

Individual à Norma Regulamentadora número 6: 

 
 

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de 

proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar 

os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos 

e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 

6. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 98). 
 
 
       A NR-10 designa medidas contra os riscos elétricos como, por exemplo, 

desligamento e isolamento, mas na impossibilidade destas medidas prevê o uso de 
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EPI�s que contemplam a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

Tais EPI�s quando remetidos para as exigências contidas na NR-6, seguem as 

determinações expedidas pelo órgão nacional de responsabilidade do Ministério do 

Trabalho e Emprego � MTE, de acordo com a CLT: 

 

SEÇÃO IV 
DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Art. 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, 

equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 

empregados.  
Art. 167. O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado 

com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho. 

(BRASIL [LEIS, ETC.], 2007: 31).   
 

       Prontamente o item 10.3.10 �Os projetos devem assegurar que as instalações 

proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e uma posição de trabalho 

seguro, de acordo com a NR 17 � Ergonomia� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 

NR-10, 2007: 99), é mais um padrão da declaração real e necessária ancorada em 

outra NR em vigor, pois é apropriado exigir que a iluminação seja adequada não 

importando a fase em que esteja o projeto de uma instalação elétrica. Em outro mais à 

frente: 

 

10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao 

trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo 

com a NR 17 � Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros 
superiores livres para a realização das tarefas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 
ATLAS, NR-10, 2007: 99). 
 

 
       Outra vez comentaremos este item (3.1 ACIDENTE DO TRABALHO EM 

ELETRICIDADE), só para reforçarmos a necessidade de uma avaliação mais rigorosa 

nas condições gerais a partir dos aspectos ergonômicos para um desenvolvimento do 

trabalho que não prejudique as características psicofisiológicas dos trabalhadores e 

deste modo interligá-lo com as variantes condições sociais. Pouco adianta avaliar que 

para o bom exercício laboral o trabalhador deverá dispor de seus �membros superiores 

livres para a realização das tarefas� e negligenciar a análise das relações do trabalho 

que exigem, por exemplo, o recebimento de salário a partir de tarefas desempenhadas, 
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levando muitos trabalhadores a se submeterem a longas jornadas diárias, com isso 

expondo-se aos riscos ergonômicos pela repetição excessiva de movimentos pesados 

e prejudiciais ao organismo humano. 

       O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional � PCMSO. Conforme a 

NR-7, é de obrigação de o empregador elaborar e implementar este programa com o 

objetivo de preservar a saúde do conjunto de seus trabalhadores. Os parâmetros 

mínimos são estabelecidos nesta NR, sendo facultado que sua ampliação se faça por 

acordos coletivos de trabalho: 

 

10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem 

ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem 

desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR-7 e registrado em seu 
prontuário médico. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102). 

 
 
       O planejamento do PCMSO deverá ser executado com base nos riscos à saúde 

dos trabalhadores identificados nas avaliações da Norma Regulamentadora de cada 

segmento profissional. Todo o PCMSO está assentado pela NR-4 � Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, que 

determina a Classificação Nacional de Atividades Econômicas � CNAE, isto é, relaciona 

a atividade a um grau de risco. A NR-10 é quem descrimina os riscos mais constantes 

ao trabalhador da eletricidade, os serviços em instalações elétricas pertencem à 

categoria de grau de risco �3�. O modelo adotado no Brasil, para se categorizar o grau 

de risco por atividades é recomendado pela Associação Americana de Higienistas 

Industriais � AHIA: 

 

Quadro 11 

Categoria de Risco de AHIA 

 

Categoria Graduação de exposição Categoria Graduação dos efeitos à saúde 
 
0 

Não há exposição 
Não há contato com o agente. 

 
0 

Efeitos reversíveis e pequenos que 

se originam do desconhecimento de 
efeitos adversos à saúde. 

 
1 

Exposição baixa. 
Contato pouco freqüente com o 

agente à baixa concentração / 

intensidade. 

 
1 

Efeitos reversíveis à saúde. 
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2 

Exposição moderada. 
Contato pouco freqüente com o 

agente à baixa concentração / 

intensidade e contato com o agente à 

alta concentração / intensidade. 

 
 
2 

Efeitos severos e reversíveis à 

saúde. 

 
3 

Exposição alta. 
Contato freqüente com o agente à 

alta concentração / intensidade. 

 
3 

Efeitos irreversíveis à saúde. 

 
4 

Exposição muito alta. 
Contato freqüente com o agente a 

muito alta concentração / 

intensidade. 

 
4 

Ameaça à vida, lesão incapacitante 

ou doença. 

Fonte: (CAMPOS, 2007: 71). 
 

       Seguindo a correspondência jurídica em que se estrutura a NR-10, todo o item 10.9 

� Proteção Contra Incêndio e Explosão (em seus cincos subitens) é remetido à Norma 

Regulamentadora NR-23 � Proteção Contra Incêndios: �10.9.1 As áreas onde houver 

instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio e 

explosão, conforme dispõe a NR-23 � Proteção Contra Incêndios� (MANUAIS DE 

LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102).  O expediente não pára por aí, visto que a 

12ª orientação do curso básico em Segurança em Instalações e Serviços com 

Eletricidade (Anexo II da NR-10) se dirige à proteção e combate a incêndio (noções 

básicas; medidas preventivas; método de extinção e prática), no glossário da NR-10 

temos que �Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera 

explosiva� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 104). Em consonância 

com as exigências da NR-23 de que toda empresa deva possuir proteção contra 

incêndios, ou seja, sistema fixo, sistemas móvel, pessoal treinado, disposições em geral 

prontas para abandono do local agredido por um incêndio etc., a NR-10 neste item 

observa que áreas de instalações elétricas estão sujeitas a incêndio ou explosões, por 

isso a existência da exigência de treinamentos específicos para os trabalhadores e 

reconhecimento formal pelos empregadores de que medidas foram tomadas, ao 

classificar, controlar as ferramentas e dispositivos próprios para o combate imediato ao 

possível incêndio. O item 10.10 � Sinalização de Segurança: 

   
10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada 

sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, 

obedecendo ao disposto na NR-26 � Sinalização de Segurança, de forma a 

atender, entre outras, as situações a seguir: 
a) identificação de circuitos elétricos; 
b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 
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c) restrições e impedimentos de acesso; 
d) delimitações de áreas; 
e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de 

movimentação de cargas; 
f) sinalização de impedimento de energização; e 
g) identificação de equipamento ou circuito impedido. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 102-103). 

 
 
       Estas exigências da NR-10 que foram remitidas para a Norma NR-26 � Sinalização 

de Segurança, têm como uma de suas finalidades se manifestarem por uma alteração 

na redação atual da norma em questão, visto que, em seu conjunto, não existe 

especificações de forma acentuada para cada uma das exigências contidas nas alíneas 

de �a� a �g�, ou seja, a NR-26 não dispõe de requisição dirigida para instalações 

elétricas. Existem medidas de controle dos riscos já adotados pelos profissionais da 

eletricidade, contudo, a busca presentemente é universalizar e padronizar as 

simbologias para evitar interpretações quanto às identificações, travamentos, bloqueios 

temporários, impedimento de energização, restrições de acessos aos demais 

trabalhadores circunvizinhos às instalações elétricas. 

 

       O item 10.13 � Responsabilidades: encontramos esta instrução na CLT 

decomposta em dois artigos: 

 
 

Art. 157. Cabe às empresas: 
I � cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho; 
II � instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções 

a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 
III � adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional 

competente; 
IV � facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. 
  
Art. 158. Cabe aos empregados: 
I � observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as 

instruções de que trata o item II do artigo anterior; 
II � colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo. 
Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II 

do artigo anterior; 
b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. 
(BRASIL [LEIS, ETC.], 2007: 29). 

 
 
       Já a NR-10 compõe o designo em um item com quatro subitens e três alíneas: 
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10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias 

aos contratantes e contratados envolvidos. 
10.13.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores 
informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quando aos 
procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem 

adotados. 
10.13.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo 
instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e 

corretivas.  
10.13.4 Cabe aos trabalhadores: 
a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser 

afetadas por suas ações ou omissões no trabalho; 
b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições 

legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de 
segurança e saúde; e 
c) comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as 
situações que considerar de risco para sua segurança e saúde e a de outras 

pessoas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103-104). 
 

 

       Coroando todo o discurso jurídico apresentado em todas as instâncias Legais, 

ininterruptamente este item 10.13 � Responsabilidades, mais precisamente a expressão 

�responsabilidades solidárias� traz em si a tônica da legitimidade esperada entre 

empregadores e empregados por parte dos legisladores, segundo a preleção do direito 

burguês de tornar os diferentes em iguais perante a lei com a celebração do contrato de 

trabalho. A NR-10, neste campo não se negligenciou já que se pode entender por 

contratantes: as grandes empresas como também as empreiteiras; de outro modo 

contratado: o trabalhador liberal, o autônomo, os avulsos, as terceiras em relação à 

grande empresa etc. A ocorrência de acidentes do trabalho está dividida nos aspectos 

civil e criminal. As ressalvas são mínimas, cabendo ao empregador �propor� medidas 

preventivas e corretivas nos acidentes com eletricidade e ao empregado cuidar, isto é, 

não ser omisso, negligente, imprudente, e além do mais, cumprir as disposições 

normatizadas e comunicar aos empregadores as plausíveis circunstâncias que possam 

acarretar em acidentes para ele e os outros. 

       Nas Disposições Finais a NR-10, apresenta no item 10.14.1, literalmente a 

manifestação de outra relação jurídica apreendida da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) � Convenção 155: 
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10.14.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de 
recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para 

sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o 

fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. (MANUAIS 

DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 104). 
 

 

       Discutiremos este item (Legal e em vigor) no próximo ponto de nossa dissertação: 

b) O Direito de Recusa: Contingência ou Prerrogativa? Por fim, o item 10.14.3, afirma 

que �Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o MTE 

adotará as providências estabelecidas na NR-3� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 

NR-10, 2007: 104). A Norma Regulamentadora NR-3 � Embargo ou Interdição: é a 

Norma Regulamentadora da Segurança e Medicina do Trabalho que tem o poder 

através das Delegacias Regionais do Trabalho em todo o território brasileiro, de 

embargar e interditar os estabelecimentos que não cumprirem as determinações 

normalizadas em defesa da saúde e da segurança do trabalho. Isto é, os trabalhos em 

instalações e serviços elétricos que representem risco e não observem as medidas de 

controle estabelecidas pela NR-10, na teoria são passíveis de punições conforme 

determinação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).   

 

b) O DIREITO DE RECUSA: CONTINGÊNCIA OU PRERROGATIVA? 

 

       Na NR-10, item: 10.14 � Disposições Finais: 

 

10.14.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito 
de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes 

para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando 
imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas 

cabíveis. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 104). 
 

       Temos no Glossário da NR-10 que: �7. Direito de Recusa: instrumento que 

assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de trabalho por considerar que 

ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras pessoas� 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 104). A confirmação da Convenção 

155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) pelo Brasil, confere que o 

trabalhador diante de �um perigo grave e iminente� suspenda suas atividades:  
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Merece destaque, também, o direito conferido ao empregado de interromper 

uma situação de trabalho por considerar, por motivos razoáveis, que ela 
envolve um perigo iminente e grave para a sua vida ou sua saúde (art. 13). Se o 

empregado adotar essa atitude, não poderá sofrer qualquer punição por parte 

do empregador. (OLIVEIRA, 1996: 85). 
 

       A Norma Regulamentadora NR-3 � Embargo ou Interdição, fixa através do item: 

�3.1.1 Considera-se grave e iminente risco toda condição ambiental de trabalho que 

possa causar acidente do trabalho ou doença profissional com lesão grave à 

integridade física do trabalhador.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-3, 2007: 

16). Independentemente, das amarrações Consolidadas nas legislações trabalhistas 

Internacional e Nacional, é preciso elucidar que dois aspectos são reconhecidamente 

pressupostos inviabilizadores para esta clausula como força de Lei: 1) em nenhum dos 

Artigos Legais consultados aparece um mecanismo igualmente Legal vinculando o 

empregador a considerar a análise do empregado; 2) o próprio texto da NR-10 vincula 

que a ação de interromper o trabalho que evidencie risco grave e iminente para a 

segurança e saúde do trabalhador ou a outras pessoas deverá ser comunicado de 

modo imediato ao �supervisor hierárquico� que �diligenciará�, isto é, se for o caso 

contestará, como também cabe ao supervisor imediato determinar quais as medidas 

que devam ser tomadas. 

       Portanto, o direito do trabalhador interromper suas tarefas na situação de �riscos 

graves e iminentes� passa a ser uma prerrogativa quando legalmente construído nos 

artigos jurídicos, o Estado reconhece esse direito individual independente do ofício ou 

posição social do trabalhador. Mas, ao atrelar que a interrupção do trabalho venha 

acompanhada de comunicação ao superior próximo para que ele tome as possíveis 

resoluções oportunas conforme seu entendimento, o texto deixa de ter uma conotação 

de imunidade (tanto quanto para sua saúde e segurança do trabalho como também em 

relação à manutenção do contrato de trabalho com aquele empregador) para o 

trabalhador e passa a ser determinado por uma situação de contingência, que 

dependendo das circunstâncias pode ou não acontecer, seja pelo caráter aberto da 

definição de Risco encontrado na literatura especializada, ou seja essencialmente 

devido a conceituação de �risco Grave� que será designada pelo superior hierárquico ou 

por expertos da Prevenção da Segurança do Trabalho.  
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       O controle do emprego assim como das definições de Perigo e Risco Grave estão 

nas mãos dos empregadores, ou seja, o elemento decisivo para que o trabalhador faça 

uso de sua intuição perante a uma situação adversa à sua saúde e segurança do 

trabalho se encontra determinado por relações de forças fora do terreno da empresa. 

Deste modo, a prerrogativa de parar as atividades perante o risco é de fato cada vez 

menos usada ou usada de modo contingente quando as correlações de forças entre 

trabalhadores, empregadores e Estado são suficientes para que os trabalhadores não 

paguem com o desemprego (sempre prosaico a quem arrisca usar os direitos 

prorrogados inclusive para a Saúde e Segurança do Trabalho). 
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3.4 A PERICULOSIDADE E A SEGURANÇA EM ELETRICIDADE 

 

       A apresentação do Curso Básico de Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial � SENAI, começa com 

esta afirmação. �Eletricidade mata. Esta é uma forma bastante brusca, porém 

verdadeira, de iniciarmos o estudo sobre segurança em eletricidade� (SENAI, 2005a: 7). 

Em seguida reafirma a sentença ao alertar �Sempre que trabalhar com equipamentos 

elétricos, ferramentas manuais ou com instalações, você estará exposto aos riscos da 

eletricidade� (2005a: 7). Em um trecho mais abaixo na mesma página a exposição 

acentua que: �As conseqüências dos acidentes com eletricidade são muito graves, 

provocam lesões físicas e traumas psicológicos, e muitas vezes são fatais.� (2005a: 7). 

Na pesquisa de Gabriela Vázquez Leyva (e outros) a exposição ao perigo da 

eletricidade como relação intrínseca da periculosidade se apresenta: 

 

También, es la única área en donde se exponen a riesgos físicos (ruido, calor, 

vibraciones, campos electromagneticos), producidos por los generadores y el 
sistema de alta tensión, asimismo, están sujetos a realizar rotación de turnos, y 

frecuentemente cubren tiempo extra o hacen turnos dobles. El tipo de 
actividades que realizan en cuanto a vigilancia de tableros y comunicación 

permanente con el sistema ejerce de alguna forma una manera de supervisión 

estricta. Las condiciones de peligrosidad están dadas por la exigencia que 

tienen al realizar maniobras de precisión y de alta responsabilidad al operar los 

equipos. (LEYVA, 2002: 25). 
 

       Todavia, a discussão em torno do perigo do trabalho em eletricidade 

majoritariamente se faz no campo Legalístico: 

 

 a) Na Constituição Federal Brasileira de 1988 

Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo II: Dos Direitos Sociais 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social; 

XXIII � adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou 

perigosas, na forma de lei; (BRASIL [LEIS, ETC.] 2007, Constituição Federal � 
página 15). 
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b) Na Consolidação das Leis do Trabalho � CLT 

Título II � Capítulo V: Da Segurança e da Medicina do Trabalho: 

 SEÇÃO XIII: Das Atividades Insalubres e Perigosas 

Art. 193 - São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua 

natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com 

inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (BRASIL [LEIS, 
ETC.], 2007: 35). 

c) Na instituição jurídica da periculosidade no trabalho em eletricidade: 

       O Decreto Nº. 93.412, de 14 de outubro de 1986. Publicado no Diário Oficial da 

União � DOU de 15/10/1986, decretou em seu �Art. 1º São atividades em condições de 

periculosidade de que trata a Lei nº. 7.369, de 20 de setembro de 1985, aquelas 

relacionados no Quadro de Atividades/Área de Risco, anexo a este Decreto� (MANUAIS 

DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 2007: 541). 

Quadro 12 

Anexo do Decreto Nº. 93.412, de 14-10-1986 � Quadro de Atividades/ Áreas de Risco 

ATIVIDADES  ÁREAS DE RISCO 
1. Atividades de construção, operação e manutenção de 

redes de linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes 

de sistemas elétricos de potência, energizadas ou 

desenergizadas, mas com possibilidade de energização, 

acidental ou por falha operacional, incluindo: 
  1.1. Montagem, instalação, substituição, conservação, 

reparos, ensaios e testes de: verificação, inspeção, 

levantamento, supervisão e fiscalização; fusíveis, 

condutores, pára-raios, postes, torres, chaves, muflas, 
isoladores, transformadores, capacitores, medidores, 
reguladores de tensão, religadores, seccionalizadores,  
Carrier (onda portadora via linha de transmissão), cruzetas, 

relé e braço de iluminação pública, aparelho de medição  
gráfica, bases de concreto ou alvenaria de torres, postes e 
estrutura de sustentação de redes e linhas aéreas. 
1.2. Corte e poda de arvores. 
1.3. Ligação e corte de consumidores. 
1.4. Manobras aéreas e subterrâneas de redes e linhas. 
1.5. Manobras em subestação. 
1.6. Testes de curto em linhas de transmissão. 
1.7. Manutenção de fontes de alimentação de sistemas de 

comunicação. 
1.8. Leitura em consumidores de alta tensão. 

1. Estrutura, condutores e equipamentos 
de linhas aéreas de transmissão, 

subtransmissão e distribuição. 
- Pátio e salas de operação de subestação. 
- Cabines de distribuição. 

- Estrutura, condutores e equipamentos de 
redes de tração elétrica, incluindo escadas, 

plataformas e cestos aéreos usados para 

execução dos trabalhos. 
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1.9. Aferição equipamentos de medição. 
1.10. Medidas de resistência, lançamento e instalação 

de cabo contra-peso. 
1.11. Medidas de campo elétrico, rádio, interferência e 

correntes induzidas. 
1.12. Testes elétricos em instalações de terceiros em 

faixas de linhas de transmissão (oleodutos, gasodutos 

etc.). 
1.13. Pintura em estruturas e equipamentos. 
1.14. Verificação, inspeção, inclusive aérea, fiscalização, 

levantamento de dados e supervisão de serviços técnicos. 
2. Atividades de construção, operação e manutenção de 

redes e linhas subterrâneas de alta e baixa tensões 

integrantes de sistemas elétricos de potência, energizados 

ou desenergizados, mas com possibilidade de energização 

acidental ou por falha operacional, incluindo: 
2.1. Montagem, instalação, substituição, manutenção e 

reparos de: barramentos, transformadores, disjuntores, 
chaves e seccionadoras, condensadores, chaves a óleo, 

transformadores para instrumentos, cabos subterrâneos e 

subaquáticos, painéis, circuitos elétricos, contatos, muflas, 

e isoladores e demais componentes de redes 
subterrâneas. 
2.2. Construção civil, instalação, substituição e limpeza de: 

valas, bancos de dutos, dutos, condutos, canaletas, 
galerias, túneis, caixas ou poços de inspeção, câmaras. 
2.3. Medição, verificação, ensaios, testes, inspeção, 

fiscalização, levantamento de dados e supervisão de 

serviços técnicos. 

2. Valas, bancos de dutos, canaletas, 
condutores, recintos internos de caixas, 
poços de inspeção, câmaras, galerias, 

túneis, estruturas, terminais e aéreas de 

superfície correspondente. 

- Áreas submersas em rios, lagos e mares. 

3. Atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração, 

medição e reparo em equipamentos e materiais elétricos,  
eletrônicos, eletromecânicos e de segurança individual e 

coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa 

tensão. 

3. Áreas das oficinas e laboratórios de 

testes e manutenção elétrica, eletrônica e 

eletromecânica onde são executados 

testes, ensaios, calibração e reparos de 

equipamentos energizados ou passiveis de 
energização acidental. 

- Sala de controle e casa de máquinas de 

usinas e unidades geradoras. 

- Pátios e salas de operação de 

subestação inclusive consumidores. 

- Salas de ensaios elétricos de alta tensão. 

- Sala de controle dos centros de 
operações. 

4. Atividades de construção, operação e manutenção nas 
usinas, unidades geradoras, subestações e cabinas de 

distribuição em operações integrantes de sistema de 

potência, energizado ou desenergizado com possibilidade 

de voltar a funcionar ou energizar-se acidentalmente ou  
por falha operacional, incluindo:  

4.1. Montagem, desmontagem, operação e conservação 

4. Pontos de medição e cabinas de 

distribuição, inclusive de distribuidores. 

- Salas de controles, casas de máquinas, 

barragens de usinas e unidades geradoras. 

- Pátios e salas de operações de 

subestações, inclusive consumidoras. 
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de: medidores, relês, chaves, disjuntores e religadores, 

caixas de controle, cabos de força, cabos de controle, 

barramentos, baterias e carregadores, transformadores, 
sistema antiincêndio e de resfriadores, bancos de 
capacitores, reatores, reguladores, equipamentos 
eletrônicos, eletrônicos mecânicos e eletroeletrônicos, 

painéis, pára-raios, áreas de circulação, estrutura-suporte e 
demais instalações e equipamentos elétricos. 

4.2. Construção de: valas de dutos, canaletas bases de 
equipamentos, estruturas, condutos e demais instalações. 

4.3. Serviços de limpeza, pintura e sinalização de 

instalações e equipamentos elétricos. 

4.4. Ensaios, testes, medições, supervisão, fiscalizações e 

levantamento de circuitos e equipamentos elétricos e  
eletrônicos de telecomunicação e telecontrole. 
5. Atividades de treinamento em equipamentos ou 
instalações energizadas, ou desenergizadas mas com 

possibilidade de energização acidental ou por falha 

operacional. 

5. Todas as áreas descritas nos itens 

anteriores. 

Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 2007: 542-543. 
 

 

       Na 11ª Reunião Ordinária da Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em 

Energia Elétrica (CPNSEE) realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2008, a 

discussão da Periculosidade em Eletricidade vem à tona, isto é, a bancada dos 

trabalhadores encaminhou as reclamações dos trabalhadores eletricitários sobre �a 

suspensão do adicional de periculosidade� que os empregadores do setor elétrico vêm 

alcançando com �fundamento na NR-10�. Os empregadores do Setor da Energia 

Elétrica, por um lado desde 2005 na Comissão Tripartite estão se posicionando contra 

alguns itens da Norma (ver análise das atas no capítulo 4, em particular os itens: 

trabalho acompanhado; vestimentas especiais para o trabalho energizado; treinamentos 

etc.), porém, por outro lado iniciaram o prélio jurídico contra o pagamento de adicional 

de periculosidade estabelecido pelo Decreto 93.412 de 1986, seus argumentos se 

fundamentam, por exemplo, que anteriormente não se tinha subsídios formais como os 

estabelecidos hoje (legalmente) em relação às distâncias de realização de trabalho com 

uma menor probabilidade da ocorrência de acidente como os determinados nos 

conceitos de Zonas: Livre, Controlada e Risco. 
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10.1.1 Esta Norma Regulamentadora � NR estabelece os requisitos e 
condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e 

sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos 

trabalhadores que direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e 
serviços com eletricidade. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
97). 

 

       Mais uma vez a discussão da Segurança do Trabalho se submete à dicotomia 

CAPITAL/TRABALHO, ou seja, como o capital viabilizará seus interesses econômicos 

sobreposto ao trabalho. O primeiro item (10.1.1) da NR-10 declara que o objetivo da 

Norma é fixar os �requisitos e condições mínimas� necessárias para que o trabalho em 

eletricidade seja realizado com o menor grau de risco e perigo, portanto o emprego 

dessa declaração se efetua devido ao entendimento técnico de que apesar da 

implementação �das medidas de controle e sistemas preventivos�, a garantia da 

segurança e da saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente interatuem com 

eletricidade não é totalmente eficaz, a energia elétrica independente dos Programas de 

Controle de Energias Perigosas (PCEP) continua a ser uma das mais perigosas 

energias, conseqüentemente, produzindo um elevado número de óbitos entre seus 

trabalhadores e usuários. A contradição que aparece no cenário desta discussão é o 

posicionamento precipitado de alguns autores em relação ao não pagamento do 

adicional de periculosidade conquistado por trabalhadores da eletricidade: para os 

representantes dos Patrões do Setor Elétrico brasileiro na CPNSEE, isso nos parece 

normal, de tal modo eles se posicionam contra os outros itens de Segurança do 

Trabalho em Eletricidade. Mas, outros estudiosos se posicionam contra o adicional, de 

modo a recorrerem ao modelo do Movimento Operário Italiano com o slogan �Saúde 

não se vende� (ODDONE, 1986), então o que é que se vende pelo firmado contrato de 

trabalho entre patrões e empregados? Em várias obras que pesquisamos, por exemplo, 

a respeito do choque elétrico a grande maioria lhe associa ao risco no serviço com 

instalações elétricas, encontramos apenas no livro de Ademaro Cotrim a associação 

choque elétrico e perigo. 

 
Os perigos da eletricidade 
Qualquer atividade biológica, seja ela glandular, nervosa seja muscular, é 

estimulada ou controlada por impulsos de corrente elétrica. Se essa corrente 

fisiológica interna se somar a outra corrente de origem externa, devido a um 

contato elétrico, ocorrerá uma alteração das funções vitais normais no 
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organismo humano, que pode levar o indivíduo à morte, dependendo da 

duração da corrente. 
Os principais efeitos que a corrente elétrica (externa) produz no corpo humano 

são a tetanização, parada respiratória, queimadura e fibrilação ventricular (...) 

(COTRIM, 2009: 68). 
 

 

       Por força da situação prática da utilização ininterrupta da eletricidade a NR-10 

estabelece o trabalho energizado: 

 

10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior 
imediato e a equipe responsável pela execução do serviço, devem realizar uma 

avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem 

desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores 

técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101).  

 

       Conforme Cotrim, os estudos sobre os perigos da eletricidade vêm sendo 

realizados desde a década de 30, documentos internacionais que orientam a proteção 

de homens e animais contra o choque elétrico são publicados desde 1974 e hoje se 

encontram atualizados por grupos de estudos da área. Portanto, os seguidores da idéia 

patronal de que o trabalho e saúde são dissociados deveriam, por exemplo, no caso do 

choque elétrico buscar uma compreensão do que são perigo e risco em função da fonte 

de energia, e a partir daí responderem qual a inerência do perigo na energia elétrica? 

Ou então deveriam lutar contra o item 10.7.5 da NR-10, que apesar de orientar que 

medida de controles prévios à execução das tarefas devam ser tomadas, sua 

orientação principal se faz em prol da produção industrial, isto é, da necessidade de se 

trabalhar em circuitos com energia e restabelecer a situação normal eliminando o 

defeito ocorrido em alguma máquina ou circuito, pois se não fosse assim a tarefa 

deveria ser realizada com circuitos sem energia, ou seja, sem a presença da 

periculosidade existente na eletricidade. 
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4. TENSÕES INTRACOMISSÃO TRIPARTITE DA APLICAÇÃO DA NORMA 

REGULAMENTADORA � NR-10 

 

       Precedemos as Análises das atas apresentando resumidamente: 

 

4.1 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MÉTODO TRIPARTITE NO BRASIL 

1º) Em 1976, a OIT em Conferência Geral realizada em Genebra, sobre o alicerce de 

várias outras recomendações internacionais do trabalho, discutidas em conferências 

anteriores constitui a denominada Convenção 144 � �Convenção sobre as Consultas 

Tripartidas relativas às Normas Internacionais do Trabalho�. Segundo a OIT a principal 

referência desta Convenção é indicar o ideal de compromisso prático para os Governos 

Nacionais consultarem Empregadores e Trabalhadores, sobre questões �relativas às 

atividades� e normalizações internacionais do trabalho, sendo assim cabe aos 

Governos dos países criarem mecanismos de garantias da Convenção 144. 

2º) No Brasil, a Portaria 393 de 09.04.1996 do Ministério do Trabalho e Emprego � 

MTE, estabeleceu os procedimentos preconizados pela OIT (Convenção 144), e 

designou a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho � SSST, para promover a 

adoção do Sistema Tripartite Paritário � Governo, Trabalhadores e Empregadores, com 

a criação Comissão Tripartite Paritária Permanente � CTPP, instância que define temas 

e propostas para revisão ou elaboração de Normas Regulamentadoras de Segurança 

da Medicina do Trabalho por ramo de atividade. Em 12.03.1998, o Decreto Nº 2.518 do 

Presidente da República, decreta: 

 

Art. 1º - A Convenção número 144 da OIT sobre Consultas Tripartites para promover a 

Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho, adotada em Genebra, em 21 de 

junho de 1976, apensa por cópia ao presente Decreto, deverá ser executada tão 

inteiramente como nela se contém. 

Art. 2º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

       Deste contexto histórico-jurídico, em fevereiro de 2000 é efetivado o Grupo de 

Trabalho Tripartite - GTT de revisão da NR-10, que teve por tarefa a elaboração inicial e 

final do texto atual da Norma, esse GTT é inativado no momento em que passa a 

vigorar as alterações da NR-10, publicada no Diário Oficial da União de 08.12.2004.  A 
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comissão tripartite foi nomeada, especificada e criada pela Portaria Nº598 (artigo 3º) de 

07.12.2004 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE: �Art. 3º Criar a Comissão 

Permanente Nacional sobre Segurança em Energia Elétrica � CPNSEE, com o objetivo 

de acompanhar a implementação e propor as adequações necessárias ao 

aperfeiçoamento da Norma Regulamentadora nº 10�. 

3º) Em 02 de outubro de 2003 a Portaria Nº 1.127 do Ministério do Trabalho e Emprego 

� MTE entra em vigor e revoga a Portaria 393 de 09.04.1996. A nova Portaria (1.127) 

em seu Artigo 2º, designa a Secretaria de Inspeção do Trabalho � SIT como 

coordenadora da Comissão Tripartite Paritária Permanente � CTPP, função até então 

da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho � SSST. Nas Atas de reuniões da 

CPNSEE os três setores que a compõem: defendem e registram suas posições 

técnicas/econômico-políticas demonstrando deste modo como abordam, isto é, que 

tratamento adotam para Saúde e Segurança do Trabalho em Eletricidade. Para nós 

estas discussões passam a ser denominadas de Tensões Intracomissão Tripartite. 
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4.2 ANÁLISES DAS TENSÕES INTRACOMISSÃO NAS ATAS DE REUNIÕES 

ORDINÁRIAS DA COMISSÃO PERMANENTE NACIONAL SOBRE SEGURANÇA EM 

ENERGIA ELÉTRICA (CPNSEE) 

 

Aspectos preliminares: 

1) Apresentação do objetivo e composição da CPNSEE Aprovados no Regimento 

Interno em 19/04/05: 1ª Reunião. 

DO OBJETIVO 

Art. 1° � A Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em Energia Elétrica � 

CPNSEE, instituída pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 598, de 07 

de dezembro de 2004, tem por objetivo acompanhar a implementação e propor 

adequações necessárias ao aperfeiçoamento da Norma Regulamentadora n.° 10 � 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.  

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 2° - A CPNSEE será composta por: 

a) 5 (cinco) membros representantes do Governo, dos quais, 2 (dois) pertencentes ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, sendo 1 (um) indicado pelo Diretor do Departamento 

de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST e 1 (um) indicado pelo Presidente da 

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - 

FUNDACENTRO, 1 (um) indicado pelo Ministério da Saúde, 1 (um) indicado pelo 

Ministério da Previdência Social - MPS e 1 (um) indicado pelo Ministério de Minas e 

Energia - MME. b) 5 (cinco) membros representantes dos empregadores, indicados de 

comum acordo pela Confederação Nacional do Comércio � CNC; Confederação 

Nacional da Indústria � CNI; Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil � CNA; 

Confederação Nacional do Transporte � CNT; e Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras � CNF. c) 5 (cinco) membros representantes dos trabalhadores, indicados 

de comum acordo, pela Central Única dos Trabalhadores � CUT; Social Democracia 

Sindical � SDS; Força Sindical � FS; e Confederação Geral dos Trabalhadores � CGT. 

Parágrafo primeiro - O coordenador da CPNSEE será indicado pela Secretaria de 

Inspeção do Trabalho; Parágrafo segundo - A bancada dos trabalhadores e a dos 

empregadores deverão indicar dentre seus membros seus respectivos coordenadores; 
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Parágrafo terceiro - Cada bancada poderá convidar para as reuniões até 03 (três) 

assessores técnicos. 

2) Analisaremos as atas da primeira à décima reunião ordinária, que se entende no 

período compreendido entre 19 de abril de 2005 a 12 de agosto de 2008 (Anexo 2). 

       Como nossa análise compreende quatro anos de reuniões de implantação e 

aplicação da NR-10 alterada em dezembro de 2004, e conforme especifica o item 10.1 

� Objetivo e Campo de aplicação que traz no subitem 10.1.1, que: 

 

Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece os requisitos e condições 

mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, 

direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101). 
 

       E por �implementação� pode-se entender que novas práticas devem ser adotadas 

em favor da segurança e saúde dos trabalhadores em eletricidade e os trabalhadores 

que diretamente ou indiretamente �interajam� com as instalações e os serviços com 

eletricidade. Apresentamos antes mesmo das análises, as estatísticas dos acidentes 

fatais do Setor Elétrico Brasileiro organizado pela Fundação COGE dos quatros anos 

anteriores da existência da CPNSEE, para pós-análises de quatro anos da Comissão 

também compararmos tais índices estatísticos. Ao proporcionarmos estes números 

reiteramos de que sua abrangência é deficitária por vários motivos entre eles: a) por 

não apresentar as doenças adquiridas no trabalho da eletricidade; b) por não considerar 

os acidentes não fatais ocorridos nas prestadoras de serviços, isto é, as terceiras do 

próprio setor; c) por considerar os trabalhadores em eletricidade somente aos 

empregados das empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

do país. No período de 2001-2004 o Setor Elétrico Brasileiro registrou 296 mortes de 

acidentes do trabalho.   
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Legenda:       Contratada          Empresa 
Gráfico 4 � Acidentes Fatais de 2001 - 2004 
Fonte: Fundação COGE: www.funcoge.org.br 
 

       Apesar dos limites representativos nas estatísticas anuais da Fundação COGE, 

estas estatísticas ainda são as únicas fontes mais completas em número de acidentes 

com eletricidade no Brasil, pois superam em dados as estatísticas governamentais e 

sindicais. 

 

a) ANÁLISE: ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 19 de abril de 2005 

 

       A representação empresarial na CPNSEE, na primeira reunião ordinária manifestou 

que a NR-10 �foi publicada de forma contrária à vontade da representação 

patronal� e que esta bancada tinha a convicção de que com o início dos trabalhos da 

Comissão Nacional Permanente, seria importante sugerir �adequações ao 

aperfeiçoamento da norma�, com isso, acrescentou que sua intenção é de discutir os 
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pontos polêmicos. Com a finalidade esclarecida, desse modo, foi determinada a tônica 

da reunião. A tensão no caso se produziu em torno dos itens: 10.7.3 e 10.7.2 (e em 

menor intensidade aos itens relacionados às questões de EPI � Equipamentos de 

Proteção Individual �, que de fato foram transferidos para um �subgrupo� da CPNSEE 

com a responsabilidade de reunir-se com a Comissão tripartite responsável por 

elaboração da NR-6 EPI e vestimentas adequadas para o trabalho em eletricidade). A 

bancada dos empregadores solicitou a dilatação do tempo para o cumprimento do item 

10.7.3, sendo que em tal requerimento incluía também uma apreciação de que: quinze 

meses seria um prazo suficiente para a elaboração de uma lista das atividades que 

poderiam ser realizadas por dois trabalhadores ou apenas um. 

 
 

10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 

aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência � SEP, não podem ser 

realizados individualmente. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
101). 
 
 

       Os empregadores, verdadeiramente, estão solicitando consideração das atividades 

às quais o item 10.7.3 não se aplica, isto é, o fim do trabalho em dupla nas maiorias dos 

serviços. Para afiançarmos uma apreciação própria da questão examinaremos: i) O 

Sistema Elétrico de Potência � SEP; ii) O item 10.7.3 da NR-10 (o trabalho em dupla e a 

segurança do trabalho), para então voltarmos na análise da ata e verificarmos as 

decorrências no item 10.7.3 com a decisão acordada no final dessa 1ª reunião da 

CPNSEE. 

 

i) O Sistema Elétrico de Potência � SEP 

       A NR-10 em seu glossário define Alta Tensão e Sistema Elétrico de Potência, 

como: 

1. Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 

1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. (MANUAIS 
DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 104). 
 
26. Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e 

equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica até a medição, inclusive. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 
2007: 105). 
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       O conceito de SEP adotado na NR-10 é o mesmo empregado pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas � ABNT, NBR 5460 (1992) � Sistema elétricos de 

potência � terminologia. 

     

 
 
 
Figura 2 � Representação do SEP 
Fonte: diagrama próprio 
 
 

       Do conceito e da representação de SEP, acima apreendemos que sua abrangência 

se inicia com a produção de energia elétrica e vai até ao consumo propriamente 

utilizado da eletricidade. O segundo item da NR-10, onde está apresentado o objetivo e 

o campo de aplicação da Norma temos uma afirmação mais abrangente do que a 

proporcionada no conceito de número 26 do glossário, pois o item 10.1.2 situa que: 

 

10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e 

consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, 

manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas 

suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas 

pelos órgãos competentes e, na ausência ou emissão destas, as normas 

internacionais cabíveis. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
97). 
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       Além das questões técnicas e jurídicas trazidas para o SEP, nossa preocupação 

está ao mesmo tempo em estabelecer que o SEP é uma indústria e um meio 

determinante de doenças e acidentes aos seus trabalhadores: 

 

A principal característica do produto eletricidade é que ele é um fluxo não 

estocável, fruto da existência simultânea de dois processos: geração e 

utilização. Na essência, a eletricidade é um sistema composto de dois 
processos de geração e utilização, mais o fluxo que os integra no tempo e no 

espaço. Quando esses processos não são espacialmente contíguos, esse 

sistema passa a contar com mais dois processos: a transmissão e a 

distribuição. 
Nesse sentido, o que marca esse conjunto � geração, transmissão, distribuição 

e utilização � é a forte interdependência � temporal e espacial � que existe 
entre os seus componentes. 
Desse modo, a principal característica do produto eletricidade é a sua não-
estocabilidade; e a principal característica dos seus processos é a 

interdependência sistêmica entre eles. Portanto, não-estocabilidade e 
interdependência são os tributos físicos que definem o binômio produto-
processo associado á eletricidade. 
Em função desses atributos, a indústria elétrica apresenta algumas 

especificidades técnico-econômicas que merecem destaque: (i) a necessidade 

de antecipação do comportamento da demanda e (ii) a sobrecapacidade 
planejada, tanto de produção quanto de transporte, devido às características da 

curva de demanda elétrica (...) (PINTO JUNIOR... [et al.], 2007: 129). 
 
 

       Da análise de que a eletricidade não é um produto que se possa estocar, 

concluímos com isso que, geração, transmissão, distribuição e consumo são 

simultâneos, o SEP, conseqüentemente, é resultado de uma indústria ininterrupta. 

Desta maneira seus trabalhadores são dispostos em turnos fixos ou de revezamentos 

dependendo de suas ocupações. Dois estudos no campo da saúde dos trabalhadores 

da energia elétrica fazem um levantamento bastante pertinente do diagnóstico comum a 

esta categoria. A pesquisa de Gabriela Vázquez Leyva... [et al.] �La producción de 

energía eléctrica y la salud de los trabajadores� realizada na Cidade do México 

(publicada em 2005 � Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) e a pesquisa 

de Maria Carmen Martinez... [et al.] �Fatores associados à capacidade para o trabalho 

de trabalhadores do setor elétrico� realizada em Campinas (publicada em 2009 � 

Universidade de São Paulo) demonstram que os trabalhadores do SEP são expostos 

durante suas jornadas de trabalho: 1) Aos campos eletromagnéticos de 50 e 60 Hz e 

dessa exposição resulta uma maior freqüência de doenças e de acidentes a 

trabalhadores expostos em relação aos não expostos, as doenças freqüentemente 
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desenvolvidas a esse grupo: leucemia; câncer de mama, próstata; tumores cerebrais; 

alteração do sistema circulatório e sistema nervoso; 2) a situações climáticas adversas 

ao ser humano; 3) ruído; 4) calor excessivo; 5) riscos elétricos, arcos elétricos: choque 

elétrico, queimaduras, óbitos; 6) distúrbios mentais a partir da troca de turnos: 

ansiedade, insônia, fadiga, estresse, nervosismo etc.; 7) contaminação por agentes 

biológicos: misturas químicas, solventes, gases, fumos etc. resultando em danos ao 

sistema respiratórios; 8) esforços físicos: ocasionando lesões no corpo; 9) monotonia; 

10) periculosidade na realização de manobras complexas, precisas e de alta 

responsabilidade com equipamentos energizados, além do elevado número sob estas 

condições de atividade manual em alta ou baixa tensão etc.; 11) esforço visual e mental 

na leitura e interpretação de croquis; 12) acidentes de trânsito; 13) saúde mental: 

intimidação de desemprego (instabilidade no emprego) entre outras exposições 

ameaçadoras a saúde e a vida.    

 

ii) O item 10.7.3 da NR-10 (o trabalho em dupla e a segurança do trabalho) 

       Este item em tese exige que o trabalho em instalações elétricas energizadas em 

Alta Tensão seja executado por mais de um trabalhador, isto é, os trabalhos não podem 

ser executados individualmente e tais características de ambiente eletromagnético (AT 

e energizado) estão dentro do Sistema Elétrico de Potência, que conforme o item 

10.7.2: delibera que, os trabalhadores do SEP e de suas proximidades devam receber 

treinamento de segurança específico nas suas atividades habituais com carga horária e 

currículo mínimo, além, de outras determinações estabelecidas nos Anexos desta NR, 

este treinamento é considerado como um exercício complementar, tendo como pré-

requisito ter participado do curso básico de 40h, do mesmo modo determinado nos 

Anexos desta NR, como ao mesmo tempo nos envia a outros itens e outros anexos, 

que afirmam: 

 

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas 

com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos 

como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao 
disposto no item 10.8 desta NR. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 
2007: 100-101). 
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       Esclarecendo que, o item 10.8 refere-se à complexa exigência do mercado mundial 

no aspecto formação, instrução e posição dos profissionais no interior das empresas 

(Anexo 1 de nossa dissertação � Norma NR-10, na íntegra), enquanto as definições de 

zonas se encontram no glossário da NR-10: 

 

30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com 

o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e 

com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. (MANUAIS 
DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 105). 
 
31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, 

acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja 

aproximação só é permitida a profissionais autorizados. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 105). 
 

 
       Para o trabalho desenvolvido em ponto energizado, que ofereçam perigo com seu 

campo eletromagnético e demais riscos elétricos, a NR fundamentou a partir da gama 

de tensão nominal dos circuitos os espaços radiais chamados de zona de risco e zona 

controlada, nas quais se constituem as distâncias mínimas de segurança para se 

efetuar serviço com atenuação dos riscos envolvidos no ambiente elétrico, 

necessitando prioritariamente considerar que além do corpo do profissional as 

ferramentas próprias e especiais precisam do mesmo modo estar dentro dos limites 

pré-estabelecidos por essa NR. A entrada e a permanência nestas zonas não podem 

ser realizadas individualmente como estabelece o item 10.7.3. Além destas exigências 

os itens 10.6.2, 10.7.1, 10.7.7 e 10.8.9 (Ver Anexo 1) são igualmente fundamentados no 

princípio de que as intervenções em instalações elétricas energizadas devam atender 

as disposições estabelecidas nos treinamentos (básico e complementar) e nas 

informações obrigatórias fornecidas sobre os riscos iminentes contidos nestas zonas, 

tais medidas e condições são presumíveis como meio de segurança de trabalho. 

               

A SIGNIFICATIVA CONQUISTA DA BANCADA DOS EMPREGADORES 

 

       No final da reunião houve acordo entre as três bancadas, em relação à extensão 

do prazo de exigibilidade do item 10.7.3 para quinze meses, isto é, este item que 
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compreendia inicialmente o prazo máximo estabelecido para o cumprimento de sua 

aplicação até setembro de 2005, estendeu-se agora para março de 2006. 

       Quanto ao modo expresso no acordo final desta primeira reunião, com relação ao 

novo prazo, além de uma possível consideração da existência de atividades às quais o 

subitem 10.7.3 não se aplica, podemos considerar que houve: significativa conquista 

por parte da bancada dos empregadores. A demanda de saúde dos eletricitários, 

após este abalo, passará por uma reconsideração segundo o grau de risco por parte 

dos representantes dos empregadores, para que se saiba em um prazo de quinze 

meses, as quais atividades o item 10.7.3 (como atualmente está escrito) deverá de fato 

se aplicar para os serviços realizados em AT, Zona de Risco, Zona Controlada e SEP. 

       Acerca dos itens levantados e apontados como polêmicos pelos representantes 

dos empregadores, podemos ressaltar que o maior incômodo, que concebe à sua 

aplicabilidade por parte do empregador é fixado no aspecto político-econômico. É 

possível, em um nível mais aprofundado, falar em deslocamento da centralidade da 

segurança do trabalho para um plano secundário, ao passo que os mecanismos de 

ordem econômica se impõem como os reais definidores da discussão. Os 

empregadores no caso são os recentes donos da indústria de eletricidade do país, 

grupos (empresas, holding) que, antes de �comprá-la� no processo de privatização 

estavam por trás das campanhas que acusavam as empresas estatais como 

ineficientes e deficitárias, debate que de forma mal construído dominou o senso comum 

de modo público na época. 

 

Esta globalidade requer, como alternativa, um modelo não apenas econômico 

(ainda que com raízes na viabilidade econômica) que surja da crise real do 
Estado de bem-estar, para desdobrar-se numa forma ideologia democrática, 

num novo modelo de Estado, em novas relações sociais. O debate tem de 

transcender seus estreitos limites econômicos, ainda que, por aí, o 

neoliberalismo tenha se transformado no senso comum do nosso tempo. Esta 
foi a sua maior vitória. (SADER, 1998: 147). 

 

       A vitória que se refere Sader, no caso brasileiro não é especificamente a destruição 

do Estado de bem-estar, que por aqui nunca chegou a constituir plenamente. Mas no 

nosso estender se refere à destruição das conquistas sociais de determinadas 

categorias de trabalhadores como, por exemplo, a dos eletricitários, que hoje por meio 
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de dispositivos ditos democráticos como as comissões tripartites de segurança do 

trabalho conferem resultados econômicos para o patronato, no entanto, esse debate é 

revestido da discussão em torno da defesa da saúde do trabalhador. Os itens 

assinalados da NR-10 nesta primeira reunião indicam o tratamento em que a segurança 

do trabalho não deva acarretar gastos maiores para o patronato e como tais patrões 

acertam suas estratégias para economizarem inclusive na segurança do trabalho. 

Assim, podemos relacionar às propostas de fundo econômico dos empregadores com a 

diminuição diretamente proporcional da segurança do trabalho. Quanto mais os patrões 

economizarem ou reduzirem custos na segurança do trabalho mais se aumentará às 

ocorrências de acidentes do trabalho. 

 

b) ANÁLISE: ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 13 de junho de 2005 

 

       A reunião transcorreu com o excesso de demandas burocráticas envolvendo a 

aceitação ou não e as possíveis alterações da ata anterior. Pontos importantes 

chegaram a ser levemente esboçado, como a precarização nas condições de trabalho 

por um dos representantes dos trabalhadores, informando que: �a sua vivência tem 

mostrado uma intensa e profunda precarização nas condições de trabalho, que as 

empresas estão apresentando soluções apenas aparentes, ao invés de contratar 

pessoas estão é deslocando a precarização para outras empresas, terceiras�, esta 

declaração é diretamente remetida à saída encontrada pelas empresas no negócio 

eletricidade, que posteriormente a privatização do setor apresentou um aumento 

relativo no número de terceiras e conseqüentemente o agenciamento da mão-de-obra 

por meio destas e aumentando a precarização das condições do trabalho. Adverte, ao 

mesmo tempo, que as �empreiteiras estão cadastradas com CNAE da construção civil e 

isso mascara o número de acidentes� do setor elétrico (CNAE � Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas). 

 

       Temas como esses foram rapidamente afogados em conseqüência do caudaloso 

embate com relação à aceitabilidade da ata e do relator presente. Todavia, quando se 
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começa a discussão de aplicação da NR-10, houve uma exposição de argumentos em 

relação ao item 10.7.3. 

 

i) Argumentos contrários e favoráveis ao item 10.7.3 

a) Argumentos contrários ao item 10.7.3 

       Os representantes patronais solicitam aos participantes das duas outras bancadas 

para que �não radicalizem suas posições�, de defesa do item 10.7.3, que conforme 

eles, essa postura radical não contribui e impede o avanço das discussões. Contudo, 

antecipam e avaliam que a medida proposta pelo �item 10.7.3 é extremamente 

radical, não carreando aspectos de segurança� informando ainda que possuem 

�subsídios técnicos e argumentações que, seguramente, viabilizam a discussão desse 

item�, todavia, as argumentações técnicas são balizadas no exemplo, de uma empresa 

que não está encontrando �grandes dificuldades para a implementação da NR-10�, 

sendo que as superações das denominadas dificuldades se afirmam na divulgação de 

todos os �incidentes�, além da elaboração de relatório específico. Aperfeiçoando a 

argumentação um representante patronal ilustra que: �não é o trabalho em dupla que 

estabelece a prevenção, mas sim a adoção de procedimentos corretos com 

análise de risco adequada�, e prossegue confirmando que �as áreas técnicas não 

liberam equipamentos sem a devida análise de risco� com a prática desse método há 

muitos anos não se registra um �acidente fatal� na empresa tomada como exemplo.   

 

       Outro representante dos empregadores disse que mérito da discussão em relação 

ao item 10.7.3 reside na questão de contratação de mão-de-obra, por isso que a 

patronal da indústria da eletricidade quer de antemão: �discutir antecipadamente a 

implantação ou necessidade do trabalho em duplas, para evitar que se implante e, 

posteriormente à discussão, se dispense os trabalhadores excedentes�, pois, 

compreende que a inserção desse item na NR é resultado de �uma radicalização da 

bancada dos trabalhadores durante o processo tripartite�, e que a partir do ponto de 

vista explanado, ressalta que �o assunto é sério e deve ser discutido com a seriedade 

técnica que merece� completando com a solicitação à bancada dos trabalhadores para 
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que reconsiderem as suas posições e por último, lembra que este �grupo� (CPNSEE) é 

mantido e sustentado pelas empresas e pela sociedade. 

 

b) Argumentos favoráveis ao item 10.7.3 

       Nesta 2ª reunião há o delineamento de resistência por parte da bancada dos 

trabalhadores quanto à revisão do item 10.7.3. A bancada lembra que os trabalhadores 

na 1ª reunião �já deram sua contribuição na dilatação do prazo para quinze meses� 

e neste sentido não concordam que �está ocorrendo radicalização�, por conseguinte, 

contrariando ao contexto da representação patronal alegam, não observarem �os 

empresários fazendo prevenção�, continuam a argumentação que o arbitramento do 

Ministério do Trabalho e Emprego no mencionado item 10.7.3 configura-se como uma 

atitude de materialização de sua função institucional. Com essa posição afirmam não 

concordarem ao sempre retorno deste item ao debate. Fazem a referência de �que 

historicamente foi o empresariado quem organizou o processo de trabalho e que 

jamais entenderam o trabalhador como parte desse processo� adverte que �com a 

ajuda dos companheiros do governo� conseguiram �impor exigências para a melhoria 

da qualidade de vida� dos trabalhadores em eletricidade. Por fim, avisam a bancada 

dos empresários da existência de jurisprudências contra o trabalho isolado e as várias 

liminares judiciais nos estados brasileiros.  

 

ii) A prerrogativa exclusiva da linguagem 

       Conservar-se um melindre por parte dos reformadores da NR-10 com a linguagem. 

Ou seja, os representantes dos empregadores manifestam-se protestando, quando é 

atribuída a eles a intenção de revisar a Norma, imediatamente, esclarecem que: �em 

nenhum instante se cogitou de eliminar o item 10.7.3, mas sim de, tecnicamente, 

rediscutir as atividades e serviços em que não se justifica a presença de dois 

trabalhadores� e que notam nesse exercício a oportunidade de discutir com os 

trabalhadores envolvidos nas �reais necessidades e aplicação do item 10.7.3� 

aproveitando deste modo para se projetar à necessidade efetiva de forma �confiável, 

produtiva e colaborativa�, neste ínterim acrescentam considerar: �ser este grupo técnico 

com vivência em eletricidade e que pode agregar valores deste que com lógica e 
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procedimentos técnicos, conclamando o grupo à coerência e visão técnica em 

detrimento da emoção, estimulando o espírito democrático da equipe�. Através do 

discurso a bancada dos empregadores tem a preocupação de não aparecer como 

revisora da NR, quando em contrapartida conceitua o item 10.7.3 e a bancada dos 

trabalhadores como radicais, e que em função da característica existente no item e na 

bancada dos trabalhadores a democracia está prejudicada no grupo social que é a 

comissão. A implicação desse discurso consiste em criar uma ideologia que oculta e 

dissimula a realidade das questões discutidas: 

 

Fundamentalmente, a ideologia é um corpo sistemático de representações e de 

normas que nos �ensinam� a conhecer e a agir. A sistematicidade e a coerência 

ideológicas nascem de uma determinação muito precisa: o discurso ideológico 

é aquele que pretende coincidir com as coisas, anular a diferença entre pensar, 

o dizer e o ser e, destarde, engendrar uma lógica da identificação que unifique 

pensamento, linguagem de todos os sujeitos sociais com uma imagem 
particular universalizada, isto é, a imagem da classe dominante. 

Universalizando o particular pelo apagamento das diferenças e contradições, a 

ideologia ganha coerência e força porque é um discurso lacunar que não pode 

ser preenchido. Em outras palavras, a coerência ideológica não é obtida 

malgrado as lacunas, mas, pelo contrário, graças a elas. Porque jamais poderá 

dizer tudo até o fim, a ideologia é aquele discurso no qual os termos ausentes 

garantem a suposta veracidade daquilo que está explicitamente afirmando. 

(CHAUI, 1993: 3-4). 
 
 

       No que diz respeito à manipulação da linguagem, é conveniente atentar para a 

acusação da bancada dos trabalhadores permanecer �radicalizando� o debate, quando 

se nega a por em discussão o conteúdo do item 10.7.3. A acusação acontece quando a 

bancada se recusa à modificação no item, todavia o mesmo poderia ser feito 

invertendo-se o olhar com relação à bancada dos empregadores, pois esta se nega a 

aceitar a norma na forma como está escrita. A argumentação reduz-se, essencialmente, 

em rotular os que venham a se contrapor a qualquer alteração dos pontos em questão 

como desprovidos da racionalidade e imparcialidade exigidas pelo debate 

�democrático�. A eficácia desse discurso insidioso é incontestável, tanto mais que isso 

em nenhum momento será explicitado, caracterizando o grau de aparência enganadora 

presente no discurso, os seja, a segurança do trabalho dos eletricitários mais uma vez 

ficou em segundo plano diante das questões urgentes que é modificar o item que 

proíbe o trabalho isolado e, conseqüentemente, descartar a ampliação de treinamentos 
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para a grande maioria dos trabalhadores como também evitar a possibilidade de 

admissão de mão-de-obra no setor elétrico. 

 

c) ANÁLISE: ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 12 de setembro de 2005 

 
As vestimentas do trabalhador em eletricidade mais um item aprazado 

 
       Um primeiro ponto de conflito foi potencializado quando a bancada dos 

trabalhadores se manifestou e protestou contra a precarização das condições de 

trabalho no setor elétrico e ao mesmo tempo contra a lentidão da implantação da NR-

10. Entretanto, nenhuma menção a isso foi realizada na seqüência e em qualquer outro 

momento na Ata desta terceira reunião. Sendo, além disso, de se notar a forma vaga 

como a questão foi levantada, sem se especificar em que consiste a precarização e o 

seu resultado enquanto falta de segurança do trabalho. Além do mais o vínculo entre o 

conteúdo dos pontos da norma considerados polêmicos (item 10.7.3 e EPI) poderiam 

ser representados como diretamente ligados à solução desse problema, mas isso 

deixou de ser enfatizado. 

       Outro ponto de tensão aparente foi quando a bancada dos empregadores 

demandou a prorrogação do prazo para atendimento do item relativo às vestimentas 

por mais 12 meses: �10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às 

atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 98). 

 
 

       No anexo III da NR-10 (Portaria MTE n.º 598, de 07.12.2004), este item apresenta 

o prazo estabelecido para seu cumprimento de 12 meses no máximo, no entanto, só na 

reunião de setembro de 2005, a bancada patronal requer seu adiamento. Porém, a 

bancada dos trabalhadores solicitou prazo até a próxima reunião para dar uma posição 

quanto ao prazo demandado! 

       As vestimentas de trabalho em questão não são simples indumentos, são sim 

analisados como Equipamento de Proteção Individual, designadamente, para proteger 

o trabalhador contra os riscos elétricos: a) condutibilidade � proteção contra os riscos 
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de contato, sendo o choque elétrico prejudicial à saúde humana as vestimentas do 

trabalhador em eletricidade não deve possuir elementos condutivos; b) inflamabilidade 

� com as vestimentas não ignitoras os trabalhadores estarão de certa forma protegidos 

dos arcos voltaicos constantemente aparecidos nos trabalhos em eletricidade; c) 

influências eletromagnéticas � os efeitos de campos eletromagnéticos à saúde 

humana são atualmente registrados como aspectos de riscos e da ampliação do 

contingente de doenças epidemiológicas, que atingem trabalhadores diretamente e 

indiretamente submetidos a tais campos eletromagnéticos. 

       A razão apresentada pela bancada dos empregadores para o estendimento do 

prazo é a �necessidade de testes e opções de tecidos e das condições 

ergonômicas e térmicas das novas vestimentas�. Surpreende, nesta negociação, a 

ausência de qualquer questionamento por parte da bancada dos trabalhadores que 

preço às dificuldades específicas apresentadas quanto à implementação da medida no 

Brasil. Quando não se relaciona que a não aplicação de um item como o 10.2.9.2 é 

excepcionalmente aumentar a insegurança do trabalho, isto é, quando não se atribuí ao 

trabalhador o direito de segurança do trabalho se está precarizando a sua saúde e sua 

vida. A falta deste esclarecimento deve ser o motivo pelo quais discussões como a 

precarização do trabalho no setor elétrico são sempre desconsideradas na CPNSEE. 

       O Jornal �S.O.S VIDA� de agosto de 2005, publicação do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Campinas e do Sindicato dos 

Empregadores do Estado de São Paulo � SINERGIA, traz uma matéria voltada para a 

discussão da precarização no setor. As denúncias dos trabalhadores consistem em 

apontar que tanto as empresas como suas terceirizadas traçam as jornadas com 

inclusão de horas extras e que mesmo depois da obrigação de fazê-las o trabalhador 

encontra dificuldade de recebê-las, os terceiros não têm em seus cartões de ponto as 

anotações da jornada de trabalho feitas diuturnamente como previsto em lei; os 

trabalhadores terceirizados que já têm o salário reduzido em relação ao trabalhador 

próprio realizam as atividades fim da empresa, isto é, agem absolutamente nas 

atividades de �manutenção corretiva e preventiva em redes 13.8 KV, liga-desliga, 

ligação nova, desligamento em regime de linha viva e morta (desligada)� (S.O.S. VIDA � 

SINERGIA, Ed. agosto de 2005), a diferença consiste em que nas empreiteiras as 
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atividades são realizadas sem as condições de segurança necessária (planejamento, 

análise do controle de risco, isolamento, delimitação da área de trabalho, aplicação de 

normas técnicas, documentação técnica escrita etc.). 

       Outro fato que as denúncias apuram nas terceiras é que as CIPA são impedidas de 

atuarem, por exemplo, contra a falta de segurança nas atividades com linha viva, 

conseqüentemente a realização dessas tarefas se dão sob coação moral; a forma de 

pagamento é por produção provocando no trabalhador terceiro uma excessiva 

demanda de atividades que vão contra sua própria saúde e segurança do trabalho; falta 

treinamento específico para as questões de segurança do trabalho, além da 

manipulação de laudos de acidentes de trabalho realizados pelas terceiras. O 

SINERGIA, completa a matéria exemplificando que a precarização no setor é 

responsável por acidentes que mutilam ou matam trabalhadores terceirizados.             

   

d) ANÁLISE: ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 21 e 22 de novembro de 

2005 

 
A insegurança legalmente prescrita 

       A reunião teve seu início marcado pela distribuição da Portaria 484, de 09 de 

novembro de 2005, do MTE, que em seu Artigo 1º: 

 

Art. 1º - Restabelecer e prorrogar, até 8 de março de 2006, o prazo para o 

comprimento da obrigação de que trata o item 10.7.3 da Norma 

Regulamentadora n.º 10, previsto no Anexo IV da Portaria MTE n.º 598, de 07 

de dezembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União n.º 235, de 08 de 

dezembro de 2004, Seção I, página 74 a 77. 
(www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20051109_484.pdf). 

 

 
       Na seqüência foi �aprovada à prorrogação do prazo para o atendimento ao item 

10.2.9.2 da NR-10, que trata de vestimenta de proteção a arcos voltaicos, por mais 9 

meses, ficando o dia 8 de setembro de 2006, como data final para cumprimento do 

item� (há aqui um desencontro de datas: originalmente o item tinha como data máxima 

de sua aplicação 07 de dezembro de 2005, na terceira reunião em 12 de setembro de 

2005, se solicitou mais 12 meses para a sua aplicação que consistiria em 12 de 

setembro de 2006, no entanto, na quarta reunião em 21 e 22 de novembro de 2005, 
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diz-se está estendendo o prazo por apenas 9 meses que conforme uma rápida  

apreciação tem-se a dada solicitada pela bancada dos empregadores). De todo o 

modo, a solicitação foi aceita sob a condição de se elaborar relatórios �trimestral 

contendo cronograma sobre os estágios da implantação da NR-10, a ser apresentado 

nas reuniões da CPNSEE e a realização de seminário sobre o mesmo tema, 

abrangendo os diversos itens da N R-10�. 

       A bancada dos trabalhadores apresentou a �pauta de assuntos a serem 

considerados nas apresentações do seminário: aplicação da NR-10 nas empresas�, a 

pauta foi aprovada pelas três bancadas. A pauta contém (Anexo 2) vários pontos 

importantes para aplicação da NR, mas, os itens que tem dado a tônica para essa 

Comissão não foi considerado ocorrendo o abandono da questão relativa ao trabalho 

individual ou em dupla, já que não foi proposto pela bancada dos trabalhadores esse 

assunto na pauta do seminário a ser organizado pela bancada dos empregadores. Este 

fato evidencia a atenção oferecida a Portaria n.º 484 prorrogando o prazo de aplicação 

do item 10.7.3, como os empresários ambicionavam. Desta forma houve um consenso 

que no fundo é uma permissão para que os problemas relativos à segurança do 

trabalhador em eletricidade que se buscava combater com a implementação da norma 

continuem a ocorrer. A insegurança está legalmente prescrita.       

 

 e) ANÁLISE: ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 16 de março de 2006 

 

       O trabalho desacompanhado. A 5ª reunião ordinária aconteceu uma semana 

após o encerramento do tempo determinado via a Portaria 484, do MTE, que 

prorrogava até 8 de março de 2006, o prazo para o comprimento da obrigação do item 

10.7.3 da Norma Regulamentadora NR-10, que proíbe o trabalho isolado em Alta 

tensão energizada e no SEP. O jornal semanal do Sindicato dos Eletricitários de Belo 

Horizonte (MG) � SINDIELETRO, na semana de 07 a 13 de março de 2006, publicou a 

seguinte matéria: CHAVE GERAL � Número 452 � Jornal do SINDIELETRO � 

CUT/FNU. Belo Horizonte, 07 a 13 de março/2006. (página 1). 

 

Trabalho isolado agora está proibido por lei 
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Entra em vigor esta semana o ponto central da nova Norma Regulamentadora 10, que proíbe o trabalho individual em instalação 

elétrica energizado em alta tensão e em sistema elétrico de potência, uma antiga reivindicação do Sindieletro que agora tem força 

de lei.   

       Nesta quarta-feira, dia 8, termina o prazo para as empresas do ramo industrial, do setor de energia elétrica e de prestação de 

serviços eliminarem o trabalho isolado em atividade de alta tensão e que envolva o sistema elétrico de potência. A nova NR 10 foi 

publicada através da Portaria 589/2004 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), após dois anos de debate no Grupo Técnico 

Tripartite (GTT10), formado por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo federal. 

       O subitem 10.7.3 da Norma, que trata da proibição do trabalho isolado, foi o único ponto da NR 10 não consensado pelo Grupo, 

sendo arbitrado pelo MTE, que se posicionou favorável ao fim da atividade individual definido pelos representantes dos 

trabalhadores. A decisão do então ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, se baseou no estudo técnico realizado pelo 

Departamento de Saúde do Sindieletro e em decisões judiciais favoráveis ao trabalho acompanhado. 

       Este ponto da nova NR 10, que entraria em vigor em setembro de 2005, teve seu prazo prorrogado para este mês o que, 

segundo o coordenador do GTT10, Joaquim Gomes Pereira, demonstrou a maturidade do debate e aceitação da regra pelas partes, 

legitimando a nova legislação. 

       Joaquim Gomes acredita que é preciso que as empresas e a justiça entendam que o princípio da obrigatoriedade do trabalho 

acompanhado nas atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica não está vinculado simplesmente à 

possibilidade de socorro de um trabalhador pelo colega. �O trabalho que envolve um elemento com alto grau de risco, como a 

energia elétrica, exige um treinamento cognitivo especial e atenção diferenciada. O que nós queremos é prevenir o para que o 

acidente não ocorra. Não podemos dar chance ao acaso�, explica. 

       O coordenador do GTT10 cita estudos realizados no mundo inteiro que comprovam que quando o trabalhador está sozinho, o 

risco de acidente por erro humano � que não é negligência, nem inabilidade nem imperícia � aumenta de 100 para 1000. Para ele a 

vigência plena da nova NR 10 é uma conquista da mobilização dos trabalhadores, das representações dos empresários e do 

governo federal, que se sensibilizaram com o aumento significativo dos óbitos em acidentes nas atividades envolvendo alta tensão 

e sistema elétrico de potência. 

 

       Dois eventos publicados no jornal do SINDIELETRO nos chamam atenção: a) da 

matéria acima quando o sindicato assume que a decisão do MTE, foi baseada em 

estudo técnico realizado pelo Departamento de Saúde do próprio SINDIELETRO; b) em 

outra matéria da mesma página se articula que: �(...) a importância da proibição do 

trabalho isolado determinado pela NR 10, que não representa uma conquista apenas da 

categoria, mas, acima de tudo, a preservação da vida dos trabalhadores.� (CHAVE 

GERAL � Número 452 � Jornal do SINDIELETRO � CUT/FNU. Belo Horizonte, 07 a 13 

de março/2006 � página 1). Dos dois fatos, apenas, não alcançamos por que nas 

reuniões anteriores a bancada dos trabalhadores na CPNSEE não elevou os estudos 

técnicos e não os relacionou como dimensão de conquista para os trabalhadores o 

custeio do item 10.7.3. Ainda que estes argumentos não estimulassem a bancada dos 

empregadores, como de fato nenhum argumento lhes fará mudar de idéia da extração 

do item, e além disso por que a bancada dos trabalhadores não entendeu como 

necessário que se constasse em atas a condição de perigo e de sustentação da 

insegurança do trabalho relacionada com a supressão do item 10.7.3 como a principal 
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busca da bancada patronal. Contudo, da validade do item pelo fim da Portaria, a 

predominância da discussão da 5ª reunião se manteve sobre a temática do �Trabalho 

Desacompanhado�, ficando para as próximas reuniões a necessidade de se determinar 

quais atividades poderão ser desempenhadas por apenas um trabalhador, isto é, 

definição do trabalho isolado. A ata final sugere como encaminhamento que as 

próximas discussões da CPNSEE as atividades em três divisões: �1. atividades que 

claramente não podem ser realizadas por apenas 1 trabalhador (imediato � prazo 

vencido em 8 de março de 2006); 2. atividades que claramente podem ser realizadas 

por apenas 1 trabalhador (nota técnica); 3. atividades em que há divergência.� Ficando 

desta orientação a discussão em torno das atividades que podem ser realizadas 

individualmente e isolado para a CPNSEE �onde será elaborada a nota técnica 

(documento administrativo do MTE) a fim de esclarecer a quais as atividades e 

condições em que não se aplica o item 10.7.3�, do divulgado em ata já é definitivo que o 

item 10.7.3 deve ser refeito em sua escrita original para contemplar as determinações 

do �consenso� entre as bancadas. 

 

 f) ANÁLISE: ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 18 e 19 de maio de 2006 

 
A dissolução da CPNSEE ante os impasses: trabalho acompanhado ou não 

       A tensão de descontentamento se deu por parte da bancada dos trabalhadores ao 

questionarem o documento que as associações, confederações, grupos e empresas da 

indústria do setor elétrico encaminharam ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

solicitando a suspensão da exigibilidade do item 10.7.3 da NR-10. A manifestação da 

bancada dos trabalhadores se mostrando surpresa ao fato, parece indicar que esta 

confere verdadeiramente a CPNSEE, como ambiente único e de maior comando dos 

aspectos da NR (a bancada dos trabalhadores é composta por representante de várias 

Centrais sindicais brasileiras, isto é, com diferentes modos de intervenção na luta 

cotidiana). 

        Possivelmente a bancada trabalhista deslembrou quem é o grupo representado na 

comissão pela bancada dos empregadores: �(...) essa companhia é, em geral um grupo, 

cuja forma jurídica contemporânea é o holding internacional; e por fim, que esse grupo 

atua em escala mundial e tem estratégias e uma organização estabelecida para isso.� 
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(CHESNAIS, 1996: 73). Dito de outra forma, a bancada dos empregadores é uma das 

partes da composição jurídica da indústria de energia elétrica que age aparentemente 

dentro da CPNSEE, as demais partes como as associações e confederações agem 

visivelmente por fora e pressionando os meios governamentais, no entanto, a partir da 

estratégia desse holding, ambas as partes pressionam por dentro ou fora os ambientes 

formais e não formais do Estado. Como um conglomerado, as partes agem sob o 

comando da organização jurídica dos patrões da industria de energia elétrica que 

estrategicamente ambicionam institucionalizar o trabalho isolado. 

       Ao impor a CPNSEE, como ambiente único e decisivo para as discussões da 

NR10, e se ultrajarem com a maneira patronal, é que em contrapartida a atitude das 

empresas em relação à Comissão ao transpassá-la e apelar diretamente ao Governo 

federal, a bancada laboral comunicou em reunião que tomará a atitude de solicitar uma 

audiência com o Ministro do Trabalho para tratar de assuntos relacionados ao combate 

de �agravos� ocorridos no setor elétrico (como uma forma de advertência diante ao fato 

do documento Patronal de suspensão do item 10.7.3), deste modo, sublinhou-se que 

essa Comissão deve ser fortalecida, isto é, avaliou-se que os assuntos da NR10 devam 

ser resolvidos somente na CPNSEE. Em seqüência a bancada do governo informou 

que: �a comissão chegou a um momento crítico de discussão, fato que preocupa o 

Governo quanto à dissolução da CPNSEE ante os impasses.�, houve aqui uma 

solicitação aberta do Governo da necessidade de se chegar ao �consenso� tão 

requerido pelos meios do tripartidarismo da OIT. Segundo o que está registrado de 

forma breve é que as bancadas após este ultimato concordaram da seriedade de 

fortalecer a Comissão em fazer a aplicação da NR10. 

       Posteriormente ao consenso de salvaguarda da Comissão, a bancada dos 

empregadores passou um documento para as outras duas bancadas abonarem com 

sugestão sobre a elaboração proposta do quadro das atividades de execução 

desacompanhado, que segundo o apontamento é composto por 44 atividades (que foi 

explicada uma a uma na reunião , no entanto, não consta em ata). Após, a explicação 

das atividades houve um acordo de se criar um grupo bipartite de caráter técnico com 

objetivo de �aprofundar� a discussão, concluir e apresentar os resultados que constem 

quais as atividades que podem ser executadas por um único trabalhador da 
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eletricidade. O grande impasse desta Comissão de aplicação de 99 itens tem se dado 

prioritariamente em cima de um item o 10.7.3, salvo algumas menções a outros como 

os de referências aos EPI�s, mas, ao desmanchar este único item de forma progressiva 

se desordena vários outros ao deslocar uma das medidas mais favoráveis a segurança 

do trabalho em eletricidade nesta NR10.      

         

g) ANÁLISE: ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 10 de agosto de 2006 

 
O consenso às atividades individual no item 10.7.3 

       A atividade Manutenção em painéis de alimentação tipo CCM, com tensão até 

460V: 

Quadro 13 

Atividade analisada pela bancada dos trabalhadores 

 
1 Atividade Manutenção em painéis de alimentação tipo CCM, com 

tensão até 460V. 
2 Risco elétrico Choque elétrico contato direto; Choque elétrico por contato 

indireto � massa estruturas; Tensão passo a tensão de 

toque; Arco elétrico 
3 Riscos adicionais Animais peçonhentos; Queda mesmo nível; Descargas 

atmosféricas; Ergonômicos: postura inadequada   
4 Fonte Instalação elétrica energizada  
5 Efeito Lesão média � choque elétrico; Lesão grave � arco elétrico  
6 Tempo de exposição Diário  
7 Função Operador de usina, Eletricista 
8 Competência pessoa BA4 / BA5  
9 Formação / informação Curso NR10; Capacitação nos POPs; primeiros socorros; 

Combate a incêndios  
10 Nível tensão EBT, BT, AT. 

11 Monitor, médico Sim � constar do PCMSO 
12 Medida Controle existente Proteção de partes rotativas das máquinas e equipamentos; 

Guarda corpo para diferença de nível; Grades protetoras 

dos equipamentos, acessórios e instalações energizadas; 

Sinalização de áreas em geral 
13 Medida controle futura Delimitação de áreas com possibilidade de adentrar zona 

de risco; Definição do nível de energia incidente; 

Atualização contínua para os profissionais; Sinalização dos 

painéis elétricos com nível de energia incidente 
14 EPI / EPC  Capacete segurança; Protetor auricular; Vestimenta 

adequada; Calçado de segurança; Luva de segurança 

compatível com a classe de tensão 
15 Condição impeditiva Descompartimentação do invólucro durante operação, 

mesmo em equipamentos a prova de arco interno; 

Procedimento para resgate 

16 Procedimentos Procedimento de trabalho específico: Análise de Risco; 
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Ordem de Serviço 
17 Considerações Trabalho individual Somente poderá ser efetuado sozinho se o painel 

estiver desenergizado, risco de arco elétrico e choque 

elétrico com violação da compartimentação do painel 

Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em 

Energia Elétrica � CPNSEE � Ata da 7ª Reunião ordinária Anexo 1 
 
 

       Imediatamente ao início da reunião se priorizou a apreciação sobre a elaboração 

de nota técnica envolvendo o trabalho desacompanhado, a bancada dos 

empregadores propõe 44 atividades que segundo eles podem ser realizadas por um 

único trabalhador no SEP. A bancada dos trabalhadores �apresentou� uma planilha com 

explicações técnicas, onde consideraram 11 atividades como atividades que podem ser 

executadas por um único trabalhador. As atividades indicadas pela bancada dos 

trabalhadores trazem o adendo de que sejam observadas e cumpridas as condições e 

Análises descritas na planilha. O exemplo acima reproduz uma das atividades 

analisada na planilha da bancada dos trabalhadores Anexo I da 7ª ata da CPNSEE, 

entretanto, para a mesma atividade analisada de forma bibartite, Anexo II da mesma 

reunião temos: 

 

Quadro 14 

Atividade analisada pela bancada dos trabalhadores e dos empregadores 

 
1 Atividade Manutenção em painéis de alimentação tipo CCM, com 

tensão até 460V. 
2 Risco elétrico Choque elétrico contato direto; Choque elétrico por contato 

indireto � massa estruturas; Tensão passo a tensão de 

toque; Arco elétrico 
3 Riscos adicionais Animais peçonhentos; Queda mesmo nível; Descargas 

atmosféricas; Ergonômicos: postura inadequada 
4 Fonte Instalação elétrica energizada 
5 Efeito Lesão média � choque elétrico; Lesão grave � arco elétrico  
6 Tempo de exposição Diário  
7 Função Operador de usina, Eletricista 
8 Competência pessoa BA4 / BA5 
9 Formação / informação Curso NR10; Capacitação nos POPs; primeiros socorros; 

Combate a incêndios  
10 Nível tensão EBT, BT. 

11 Monitor, médico Sim � constar do PCMSO 
12 Medida Controle existente Proteção de partes rotativas das máquinas e equipamentos; 

Guarda corpo para diferença de nível; Grades protetoras 

dos equipamentos, acessórios e instalações energizadas; 

Sinalização de áreas em geral 
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13 Medida controle futura Delimitação de áreas com possibilidade de adentrar zona 
de risco; Definição do nível de energia incidente; 

Atualização contínua para os profissionais; Sinalização dos 

painéis elétricos com nível de energia incidente 
14 EPI / EPC  Capacete segurança; Protetor auricular; Vestimenta 

adequada; Calçado de segurança; Luva de segurança 

compatível com a classe de tensão 
15 Medidas de Controle Especial Garantir proteção fora da zona de risco sob dois 

aspectos: choque elétrico, arco elétrico; caso contrário 

trabalhar com o equipamento desenergizado  

16 Procedimentos Procedimento de trabalho específico: Análise de Risco; 

Ordem de Serviço 
17 Considerações Trabalho individual Possível 

Fonte: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em 

Energia Elétrica � CPNSEE � Ata da 7ª Reunião ordinária Anexo 2 
 
 

       Notamos que a orientação da bancada do Governo na reunião anterior foi seguida 

a risca, ante ao apelo de se manter ou não a Comissão ante os impasses. Nesta 7ª 

reunião foi à própria bancada dos trabalhadores que de modo ainda abrandado trouxe 

11 atividades que através de estudo técnico avalia a possibilidade do trabalho individual 

no SEP, desde que, por exemplo, na atividade que exemplificamos e como se descreve 

acima se retire a energia do ponto da atividade. A problemática da indústria da energia 

elétrica ininterrupta se faz em cima da necessidade de não se poder a todo o momento 

retirar a energia de painéis, circuitos, linhas elétricas etc. 

       Esta mesma atividade: Manutenção em painéis de alimentação tipo CCM, com 

tensão até 460V, na avaliação técnica feita pela bancada dos trabalhadores (Anexo I � 

da 7ª reunião ordinária) estes três pontos são analisados de tal modo:      

 
10 Nível tensão EBT, BT, AT. 

15 Condição impeditiva Descompartimentação do invólucro durante operação, 

mesmo em equipamentos a prova de arco interno; 

Procedimento para resgate 

17 Considerações Trabalho individual Somente poderá ser efetuado sozinho se o painel 

estiver desenergizado, risco de arco elétrico e choque 

elétrico com violação da compartimentação do painel  

 

       Prontamente quando a mesma atividade foi analisada de forma bibartite: bancada 

dos trabalhadores e bancada dos empregadores (Anexo II � da 7ª reunião ordinária da 

CPNSEE) estes três pontos avaliados deste modo: 
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10 Nível tensão EBT, BT. 

15 Medidas de Controle Especial Garantir proteção fora da zona de risco sob dois 

aspectos: choque elétrico, arco elétrico; caso 

contrário trabalhar com o equipamento desenergizado 

17 Considerações Trabalho individual Possível 

 
 
       Como é observado no item: �10.7.3 Os serviços em instalações elétricas 

energizadas em AT, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência � 

SEP, não podem ser realizados individualmente.� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, 

NR-10, 2007: 101). Mas, os impasses em torno do item 10.7.3 começam a ser 

resolvidos, mesmo que diariamente não se possam tomar as medidas da letra de lei, a 

de mencionarmos que a própria bancada dos trabalhadores na reunião anterior 

necessitava de audiência no MTE, para discutir como esse órgão federal opera no 

combate �aos agravos relacionados ao setor elétrico�, igualmente, referimos a 

matéria do SINDIELETRO (Ver análise da 5ª ata) ao celebrar: Trabalho isolado agora 

está proibido por lei, e suas considerações de avaliação técnica e vitória do conjunto 

dos trabalhadores eletricitários e demais categorias em luta. A CPNSEE aceitou por 

consenso que as onze atividades liberadas pela bancada dos trabalhadores para 

o trabalho individual provém a valer como nota técnica do item 10.7.3, isto é, o item 

começará a ser reescrito a partir do �consenso� entre as três bancadas. 

    

h) ANÁLISE: ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 14 de agosto de 2007 

 
Até quando? 

       Exatamente um ano depois da 7ª reunião ordinária a Comissão retoma aos 

trabalhos. Contudo, a CPNSEE não teve força de criar o texto denominado de �Nota 

Técnica� que confirmará as atividades que podem ser realizadas individualmente e 

neste sentido modificar legalmente o item 10.7.3 da NR-10. Segundo a bancada 

governamental será necessário fechar a questão sobre o "trabalho desacompanhado". 

Advertindo ainda que a NR10 está a vigor há quase três anos e �as adequações devem 

ser realizadas paralelamente�, neste desígnio convida a todos para que se chegue em 

um consenso sobre as propostas relativas ao tema do trabalho desacompanhado, de 
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tal modo que possam elaborar a nota técnica do item 10.7.3, especificando quais as 

atividades que devam ser realizadas por um único trabalhador. 

       A bancada dos trabalhadores questiona a aplicação da NR ao denunciar que �é 

necessário que o número de acidentes seja reduzido�, por isso solicita �mais apoio do 

Governo e dos empregadores�, na aplicação da Norma, ao expressar que tem sido os 

sindicatos que acionam o Ministério Público no cumprimento efetivo da normalização, 

pois �continuam ocorrendo mortes no setor� devido a NR10 não ser aplicada de modo 

precisa. Conferimos neste sentido tratar-se de uma posição estratégica da bancada dos 

trabalhadores, a estratégia da bancada dos trabalhadores não se refere somente 

devido aos seus questionamentos e denúncias. Mesmo apresentando �detalhadamente 

à proposta de nota técnica sobre o item 10.7.3 da NR-10� com 11 atividades liberadas 

para o trabalho individual, contendo ainda as explicitações sobre a anteposição de uma 

análise de risco em cada atividade. Em seguida, pronunciou-se a respeito da 

necessidade de aplicação efetiva com medidas para eliminar ou reduzir as mortes no 

setor. Na categoria parte da bancada faz campanha contra a precarização das 

condições de trabalho. O editorial do S.O.S VIDA � SINERGIA de julho de 2007, afirma 

�O Setor Elétrico está Podre�. E em outra matéria pergunta: 

 

Quadro 15 

Até Quando? 

 
ATÉ QUANDO? 

Um cenário de horror! O setor elétrico vem registrando um aumento do número e da gravidade dos 
acidentes de trabalho. Isso porque, as reestruturações, demissões, terceirizações e quarteirizações 

agravam e pioram a cada dia as condições e processos de trabalho. Não só denunciar mas também 

intervir é o papel que o Sinergia CUT vem exercendo para tentar acabar de uma com as inúmeras 

�Fábricas de Morte� que proliferam no setor. 
Nos últimos meses, vários trabalhadores foram vítimas do descaso e da irresponsabilidade das 

empresas para com a vida. 
ATÉ QUANDO? Esse cenário que tem que mudar. Com a força do povo energético.   
Fonte: Jornal S.O.S VIDA � SINERGIA, Ed. julho de 2007, página 2. 
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              Em seguida na página 3 traz esta imagem. 

 

 
Figura 3 � Acidente com eletricitário Fonte: Jornal S.O.S VIDA � SINERGIA, Ed. julho de 2007 (Acidente 
na Medral / foto retirada da Internet), página 3. 
 
 

        A CUT (Central Única dos Trabalhadores) publica em site oficial a matéria �Morre 

trabalhador da Medral, vítima de acidente gravíssimo� onde declara que Infelizmente, 

em 22 de julho de 2007, o eletricista que aparece dependurado na fotografia faleceu no 

Hospital de Queimados de Bauru. O eletricista sofreu de queimaduras de terceiro grau 

em 50% do seu corpo, ao realizar serviço de melhoria de rede em linha desernegizada 

�ao executar o trabalho de retirada de uma arma preformada para esticar o cabo, foi 

atingido por uma descarga elétrica � decorrente da energização da linha morta � na 

altura da cintura� (www.cut.org.br/index2.php?option=com). Por seu turno a bancada 

dos empregadores, avaliou que a nota técnica pode conter apenas sete atividades, 

em quanto as quatro situações que restaram das 11 apresentadas, elas necessitam ser 

somadas a mais quatorze que se encontram pendentes e assim corrigirem o total das 

análises para de fato sair um documento consensual em relação à questão das 

atividades do trabalho acompanhado e assim sendo a Comissão passará a discutir os 
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demais itens da NR. Como registrado em ata, nesse ponto da discussão foi 

estabelecido um impasse. Abaixo as atividades liberadas pela bancada dos 

trabalhadores: 

Quadro 16 
 

Trabalho Isolado 
 

TRABALHO ISOLADO. SEM RISCO 

Abaixo, as atividades propostas pela bancada dos trabalhadores a serem liberadas para a execução por 

apenas um trabalhador. Condições e restrições devem ser observadas 
 Supervisionar, Coordenar e Executar comandos remotos em Usinas e Subestações 
 Inspeção visual em equipamentos 
 Executar leituras em equipamentos e painéis 
 Leituras dos consumidores do grupo B no solo 
 Inspeção visual e fiscalização em LTs, LDs 
 Pinturas de equipamento desenergizados 
 Cadastramento de equipamentos elétricos e de telecomunicação 

Fonte: Jornal S.O.S VIDA � SINERGIA, Ed. outubro de 2007, página 2. 
 

       O impasse entre as bancadas aconteceu por causa do termo �conceitual� a ser 

adotado como condição inseparável para as análises das atividades a serem 

desenvolvidas isoladamente, isto é, �quanto à definição de zonas de trabalho�, a 

bancada dos trabalhadores concorda que algumas atividades possam ser realizadas 

por um único profissional em áreas Segregadas e com grau de proteção, deste modo a 

atividade só pode ser executada fora das zonas de risco e controlada, além do que as 

atividades liberadas têm de respeitar as restrições nas Análises Preliminares de Risco 

(APR). Desta maneira não houve consenso, isto significa que a bancada patronal não 

quer apenas uma nota técnica como vem afirmando, ela quer modificação completa no 

item 10.7.3, sua pretensão e eliminar o conceito de trabalho acompanhado hoje 

existente na NR-10.        

 

i) ANÁLISE: ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 17 e 19 de junho de 2008 

 
1) As subcomissões para discussão de temas específicos: A Delegacia Regional do 

Trabalho de São Paulo (DRT/SP) estruturou uma ação de aplicação da NR-10, que se 

iniciou com a notificação e solicitação de comparecimento das empresas do Setor 

Elétrico a DRT, onde as empresas receberam um termo de notificação �com o 
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compromisso de cumprimento de 10 itens da NR�, que em seguida eram averiguadas 

pelos Agentes Fiscais do Trabalho. A campanha de notificações teve o lema �ISTO 

NUNCA MAIS!�, o banner de demonstração trazia a foto do acidente ocorrido na Medral 

em junho de 2007 (ver na análise da 8ª ata). Mas, apesar desta ação notificadora, o que 

se fez de modo bastante imperativo na reunião realizada depois de dez meses da 8ª, foi 

à ocorrência da bancada do governo iniciar classificando que o caso do trabalho 

isolado, �debatido exaustivo� é um entrave, todavia o governo procurou �suscetíveis� 

situações para avançar na busca do consenso e �convergência dos posicionamentos�, 

conclui este contexto afirmando que a NR-10 não pode ser resumida ao um único item 

(referindo-se ao 10.7.3), ainda mais quando este item está sendo �barreira� para 

aplicação da Norma. Desta argumentação a bancada do governo trouxe a proposta de 

formar subcomissões para discussão de temas específicos ou constituir �comissões 

temáticas� onde os temas serão amadurecidos e desse modo trazidos de volta para a 

CPNSEE. De forma bem esclarecida a bancada do governo propõe que as comissões 

de trabalho, com os integrantes da CPNSEE tenham como objetivo estudar 

determinados itens e trazê-los para a Comissão já com as propostas de alteração no 

texto da NR. As subcomissões conforme a bancada do governo devem ser montadas 

observando: 1. Experiências bem sucedidas; 2. Demandas encaminhadas à Comissão 

e ao DSST; 3. Análise de acidentes, apurando-se um resumo das causas e 

circunstâncias; 4. As estatísticas dos acidentes, afastamentos, notificações etc. A 

bancada dos trabalhadores seguindo a proposta governamental concorda que nas 

subcomissões necessitem serem tematizados as demandas particulares submetidas à 

CPNSEE. Nesta seqüência a bancada faz considerações �dizendo que as mesmas 

devem ser definidas por famílias e que as bancadas, tendo acesso aos indicadores, 

estratifiquem as informações e apresente posicionamentos com proposição de pauta�, 

isto porque segundo a bancada o progresso do setor foi a NR-10 ter sido construída 

com base em normas internacionais, e dessa forma necessitaria �ser incluída na Norma 

orientações sobre zona de risco e zona controlada voltadas para a proteção contra o 

arco elétrico�, por exemplo, que a Comissão planejasse quesitos de proteção contra o 

risco de arco elétrico levando em conta também a abertura da NR para riscos 

adicionais. Propuseram, além disso, uma padronização dos conteúdos em comum de 
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norma para norma, citando o exemplo da NR-18, em função da NR-10. A bancada dos 

empresários explicou que há uma �quantidade de demandas represadas no âmbito da 

Comissão e que devem ser focadas aquelas não deliberadas pela própria falta de 

organização�, mas, acorda com a criação das subcomissões, contudo, que seja 

priorizado o tema. Ficando desse modo aprovado a criação de subcomissões de temas 

específicos. Já praticando a decisão se constituiu uma subcomissão para a discussão 

do manual de interpretação da NR-10. 

2) Acidentes no setor da energia elétrica: Os membros da bancada dos 

empregadores se apresentam como responsáveis pela segurança do trabalho em suas 

empresas, com isso avaliam que têm os mesmos sentimentos dos trabalhadores em 

relação ao acidente, por isso se dizem preocupados com o número de acidentes 

inclusive os acidentes fatais do setor elétrico. A bancada dos trabalhadores advertiu 

que em audiência com o Ministro do Trabalho e Emprego, ele assegurou-lhes que não 

haveria alteração na NR-10, referente ao item 10.7.3, proibição do trabalho isolado: �O 

ministro reafirmou que, na falta de acordo entre trabalhadores e empregados sobre a 

possível edição de uma nota técnica, o que prevalece é a norma como foi publicada� 

(CHAVE GERAL � Número 524 � Jornal do SINDIELETRO � CUT/FNU. Belo Horizonte, 

19 a 24 de setembro/2007, página 2-3). A representação trabalhista também enfatizou 

que a CPNSEE deve observar os números de acidentes no setor para com isso 

focalizarem as discussões de aplicação, além disso, recomendou que as indústrias 

consumidoras de energia elétrica devam fazer parte desta Comissão. 
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Tabela 3 

Relatório de estatísticas de acidentes no setor elétrico brasileiro � 2007 

 

Indicadores Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007 

1 � Nº de Empregados 

(média) 

97.399 96.591 97.991 101.105 103.672 

2 � Horas-homem de 

exposição ao risco 

197.324.616 197.225.194 196.523.365 200.219.744 201.981.298 

3 � Acidentados típicos das 

Empresas 

     

Acidentados com afastamento 994 1.008 1.007 840 906 

Acidentados sem afastamento 1.050 964 1.026 918 897 

Total 2.044 1.972 2.033 1.758 1.803 

Conseqüência Fatal 14 9 18 19 12 

Taxa de freqüência 5,04 5,11 5,12 4,20 4,49 

Taxa de gravidade 638 522 759 719 538 

4 � Tempo computado total 

(dias) 

125.826 102.960 149.252 144.018 108.756 

5 � Acidentados das 

Contratadas 

     

Conseqüência Fatal 66 52 57 74 59 

6 � Acidentados da população      

Conseqüência Fatal 323 327 305 293 324 

 
Fonte: Fundação COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 14/10/2008. OBS: Conforme a Fundação 

COGE, para se calcular a média no número de empregados foram arrolados dados de 76 empresas. 

 

             Apresentamos o relatório de acidentes no setor elétrico brasileiro de 2007, que 

foi publicado em Junho de 2008, pela Fundação COGE (a estatística se limita 

exclusivamente ao SEB, os outros setores como o parque industrial e nos demais 

ramos econômicos, os acidentes de trabalho em eletricidade são contabilizados como 

acidentes do próprio ramo de segmentação de atividade da empresa). A bancada 

empresarial defendeu sobre a necessidade de realização de um levantamento 

estatístico dos acidentes ocorridos, propondo que o assunto da mortalidade tem que ser 

tratada pela Comissão e que para essa finalidade a Fundação COGE pode 

http://www.funcoge.org.br
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disponibilizar as estatísticas, mas, que �devem ser postos de lado os sentimentos e 

serem avaliadas as questões técnicas�, porque conforme a bancada as estatísticas 

apresentam que o maior problema �do Setor não é o trabalho isolado, mas sim a 

atividade de trânsito�, o deslocamento para as atividades, as qualidades dos veículos 

utilizados etc. 

 
       A Fundação COGE, em seu glossário explicita, que Acidente Típico é o �acidente 

sofrido pelo empregado no exercício do trabalho, excetuando-se os casos de trajeto�. 

Do mesmo modo, contrariando o discurso do representante da bancada patronal, os 

itens 3.7 e 3.8 na página 34 do Relatório de estatísticas de acidentes no setor elétrico 

brasileiro � ano: 2007 da Fundação COGE, delineiam que: 

 

3.7 As taxas de freqüência: 6,59 e de gravidade: 1.918 dos acidentes típicos 

das contratadas estão elevados e são superiores às taxas de acidentes 

registrado no Setor Elétrico Brasileiro a partir de 1977 � taxa de gravidade 
(época esta, em que a prevenção de acidentes no Brasil ainda era incipiente) e 

de 1989 � taxa de freqüência. Cumpre observar, especialmente, o processo de 

terceirização das atividades no setor e naquelas de maior risco, iniciado em 

1995. (COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 14/10/2008). 
 
3.8 As principais causas dos acidentados fatais de contratadas em 2007 
foram, pela ordem: 
Origem elétrica (31), Queda de estrutura / Poste (14) e Utilização de Veículos 

(8) correspondendo a 90% do total. 
Os acidentados de origem elétrica representam 53% do total de acidentados 
fatais de contratadas, o que configura a relação com a terceirização das 

atividades de maior risco e que os acidentes estão diretamente ligados aos 

processos de trabalho. (COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 14/10/2008).  
    
     

       Desta forma tem razão a bancada dos trabalhadores quando reage e explica que 

os �acidentes de trabalho ocorrem simplesmente por deficiência de fiscalização em 

geral; que o modelo de empresa preconizado pela ANEEL (Agência Nacional de 

Energia Elétrica), além de inadequado, contribui para a terceirização e 

conseqüentemente, também, para o aumento de acidentes�, porém, comete um 

equívoco quando complementam afirmando �que deveria ser criado um modelo de 

terceirização para as empresas do setor elétrico; que as concessões deveriam ser 

controladas� como também se estabelecer critérios de contratação e de condições de 

trabalho. Ora se os maiores números de acidentes fatais se concentram nas empresas 

http://www.funcoge.org.br
http://www.funcoge.org.br
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terceirizadas a proposta de diminuição e eliminação desse índice seria a remoção da 

mão-de-obra terceirizada para a empresa própria do setor elétrico, isto é, tem-se que 

lutar pelo fim da terceirização e não apresentar proposta de gestão ao capital, de tal 

modo que melhorar as condições de saúde e segurança do trabalho em eletricidade na 

indústria da energia elétrica passa-se pela luta de promover vagas nas empresas 

concessionárias e desse modo pondo fim em uma das formas de precarização do 

trabalho que é o trabalho terceirizado.   

 

j) ANÁLISE: ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 11 e 12 de agosto de 2008 

 
Estatística: 100.348 acidentes (mortes, doenças e lesões): A Ação Fiscalizatória 

desenvolvida pela Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo foi referida quanto 

suas metodologia e apresentação. A referida ação executada em duas partes teve no 

primeiro momento a convocação de todas as empresas do setor elétrico para uma 

reunião onde ocorreu à assinatura de notificação das exigências a serem cumpridas em 

relação à legislação trabalhista e principalmente ao cumprimento de alguns itens da 

NR-10 (método chamado de fiscalização indireta). No segundo momento os auditores 

fiscais do trabalho identificaram: 

 
Os três itens mais preocupantes identificados pelos fiscais foram a falta de 

fornecimento e uso de vestimentas adequadas à proteção contra arcos elétricos 

� a falta de estabelecimento de métodos e equipamentos para operações de 

resgates compatíveis e adequados e a inexistência de levantamento e 

avaliações dos ambientes de trabalho. 
(www.fundacentro.gov.br/dominios/ctn/noticias.asp?cod=657) 
 
 

       Posteriormente, conforme informação da DRT/SP as irregularidades que persistirei 

serão motivos de multas e até mesmo de embargos e interdições nas empresas do 

setor. A DRT/SP declarou ainda que a estruturação desse programa de fiscalização se 

deu a partir de análise das estatísticas e a observação de que o número de acidentes 

do setor é crescente. O jornal S.O.S VIDA � SINERGIA de outubro de 2007, traz a 

matéria �Ou cumpre a NR-10 ou toma multa� o periódico mostra que a 

DRT/SP lançou �dez exigências a serem cumpridas tanto pelas concessionárias de 

energia quanto pelas empreiteiras� além disso se posiciona em defesa da ação que 
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segundo a edição visa a defesa da segurança e da vida dos trabalhadores do setor que 

são prestadores de serviço à população. O prazo para a regularização das dez 

exigências é de 30 dias após o recebimento do Termo de Notificação, ou as empresas 

serão multadas. Entretanto, a reunião foi conduzida diante da solicitação de um 

representante patronal para a discussão do �Seminário Nacional da NR-10� e para o 

exame dos �Dados Estatísticos do Setor�, que segundo tal representante só após o 

esclarecimento desses dois itens se poderá abordar a base de ação das fiscalizações 

nas concessionárias e terceiras. 

       Conforme as bancadas: A realização de um Seminário Nacional sobre a NR-10 

coordenado pelo MTE terá como finalidade principal disseminar o conhecimento sobre 

a Norma, onde se apresentará um balanço estatístico da situação da segurança do 

trabalho em eletricidade no país e na ocasião deverá também se difundir o Manual 

Aplicativo da Norma elaborado pela CPNSEE. Segundo a bancada governamental tal 

evento deve possibilitar o acesso ao grande número de trabalhadores, isto é, o evento 

não deverá ser restrito apenas ao Setor Elétrico �que compreende de 5 a 10% da 

população que trabalha com Energia Elétrica�, o acontecimento deverá ser aberto à 

participação dos trabalhadores de outros segmentos (indústrias, telefônicas, serviços 

etc.). Porém, a realização deste encontro nacional está submetida aos andamentos e 

deliberações ocorridas na Comissão Tripartite. A questão se tumultua quando não 

consegue efetuar o consenso tão desejado pela patronal e governo, por exemplo, em 

relação ao item 10.7.3 que proíbe o trabalho individual em intervenções em AT e no 

SEP, é que independente das discussões na comissão se encontra em vigor. Para 

fugirem desta situação que emperra o evento, as bancadas discutem pequenas 

situações como quem convocar, convidar, como ratear os gastos etc. Diante deste 

dilema criou-se uma Subcomissão tripartite específica para planejar, organizar, e propor 

o Seminário Nacional. 

       Os dados estatísticos. O representante do Ministério da Previdência Social (MPS) 

na bancada do governo apresentou a estatística totalizando 100.348 acidentes (mortes 

e doenças que geram afastamentos maiores que quinze dias) em eletricidade, 

identificado na ata como número relativo aos empregados próprios da geração, 

transmissão, distribuição e ao comercio atacadista de energia elétrica, isto é, não está 
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se levantando os acidentes ocorridos nas empresas terceiras do setor, que segundo 

registrado em ata é quase na mesma ordem, pois o �perfil de acidentabilidade dos 

terceirizados é bastante similar ao que ocorre com os empregados próprios�. Não 

ficando esclarecido a qual período os dados estão se referindo, nem na ata, nem no site 

oficial do MPS se tem alguma menção da data de coleta dos dados da estatística. 

       A bancada patronal apresentou a estatística da fundação COGE, considerando 

que: �Em 1999/2000 o número apresentou um decréscimo, fato determinado pelo 

crescimento da terceirização�, nesta ocasião um representante dos trabalhadores 

comentou que o número de trabalhadores no setor diminuiu �em relação à quantidade 

de kW distribuídos e consumidos, resultando em maior pressão de trabalho� 

caracterizando assim que o processo de terceirização é precarizante das condições e 

relações do trabalho. A bancada dos trabalhadores solicitou que a �CPNSEE se 

posicione quanto aos cursos à distância�, burocraticamente a bancada do governo 

�esclarece que compete ao MTE verificar se o treinamento está sendo ministrado ou 

não� e que o próprio ministério não tem como �interferir na qualidade do treinamento�, a 

bancada dos trabalhadores declara que as empresas devam assumir-se como 

responsáveis sobre os treinamentos e quando ocorrerem as Ações de Fiscalizações os 

trabalhadores deverão ser ouvidos a respeito também de como foram às realizações 

dos cursos de NR-10 e SEP. 

       E por fim se debateu o Regimento das subcomissões para as discussões de temas 

específicos: quanto sua composição se paritária ou não; se deliberativa ou não etc., a 

bancada dos trabalhadores concordou com a inclusão da discussão do item 10.7.3 

(trabalho individual) em uma subcomissão específica da CPNSEE, desde que se 

esclareça que este item como os demais estão em vigor independentemente dos 

resultados das discussões em subcomissões (a bancada patronal levantou em última 

hora que o trabalho individual necessita ser discutido, pois a falta de decisão poderá 

acarretar contratações ou demissões no setor e que os custos dessa operação podem 

ser repassados aos consumidores de energia elétrica). Ficando aprovada a criação de 

três subcomissões, a saber: Subcomissão de organização do Seminário Nacional a ser 

realizado em 2009, Subcomissão de organização e publicação do manual da NR-10 e 

Subcomissão para estudo do item 10.7.3 (o trabalho individual). 
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4.3 SÍNTESE DAS ANÁLISES 

 

       No período compreendido entre 2005-2008, conforme dados levantados pela 

Fundação COGE, se registrou 314 mortes por acidentes do trabalho em eletricidade no 

Setor Elétrico Brasileiro. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda:      Contratada       Empresa 
Gráfico 5 � Acidentes Fatais de 2005 - 2008 
Fonte: Fundação COGE: www.funcoge.org.br  (Elaboração própria) 
 
 
       Em 2008, a média de 101.451 trabalhadores próprios das empresas de energia 

elétrica conviveu com o total de 1.752 acidentes e destes 15 foram fatais, que tiveram 

como principal causa �acidentes de origens elétricas�. Entre os trabalhadores 

terceirizados do setor, não é declarado o número total deste contingente e nem o 

número de acidentes não fatais e dos 60 óbitos registrados, 67% tiveram como causa 

acidentes de origem elétrica (FUNDAÇÃO COGE, 2009): 

 

Em 2008 Em 2007 

Em 2006 Em 2005 

19 

74 57 

18 

12 

59 60 

15 

http://www.funcoge.org.br
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No que se refere aos acidentados de contratadas, permanece a necessidade 
destacada nos relatórios de 2001 a 2007, ou seja, de um esforço maior por 

parte das empresas contratantes no sentido da apuração sistematizada e mais 

rigorosa dos dados estatísticos e de ações efetivas para a sua efetiva 

prevenção. Os serviços terceirizados têm influencia marcante nas taxas de 
acidentes do Setor Elétrico Brasileiro, especialmente na taxa de gravidade, 

tendo sido registrados 60 acidentes com conseqüências fatais em 2008. Esse 

valor apesar de mostrar uma estabilização dos acidentes em relação ao ano 

anterior (59), trata de vida humana que sabemos não ter preço, continuando 

muito alto se comparado às 15 ocorrências de acidentados de conseqüência 

fatal com empregados próprios. (RELATÓRIO DE ESTATÍSTICAS DE 

ACIDENTES NO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO/2008, 2009: 35 � Fundação 

COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 25/07/2009). 
 

  
       As considerações finais da Fundação COGE, no Relatório de 2008, asseveram que 

sendo as maiores porcentagens (de 67%) das mortes sucedidas nas contratadas a 

partir de acidentes com origens elétricas isso só �confirma a relação com a terceirização 

das atividades de maior risco e que os acidentes estão diretamente ligados aos 

processos de trabalho� (RELATÓRIO DE ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES NO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO/2008, 2009: 38 � Fundação COGE: www.funcoge.org.br 

Acesso em 25/07/2009). Esta afirmação fica explícita se observamos as taxas com 

conseqüências dos últimos anos e sua alíquota de acidentes da relação empregados 

próprios e terceiros: 

 
Tabela 4 

Óbitos: correspondências percentuais entre empregados próprios e empregados de 

contratadas no setor elétrico brasileiro de 2001-2008 

 

  Ano Empresas Terceiras Total de óbitos Ano Empresas Terceiras  Total de óbitos 
2001 22% 78% 77 2005 24% 76% 75 
2002 29% 71% 78 2006 20% 80% 93 
2003 18% 82% 80 2007 17% 83% 71 
2004 15% 85% 61 2008 20% 80% 75 

 
Fonte: Fundação COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 25/07/2009. 
Formatação própria 

 

       Os óbitos são lastimáveis acontecimentos reais da demanda de Segurança do 

trabalho em Eletricidade. A CPNSEE em suas atas se descreve como um agente da 

http://www.funcoge.org.br
http://www.funcoge.org.br
http://www.funcoge.org.br
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democracia compreendida no avanço das relações preconizadas pela Organização 

Internacional do Trabalho � OIT e, portanto, qualificada para o serviço social que 

considera prestar às novas relações estabelecidas nos preceitos de aplicação quando 

ao mesmo tempo acompanham a prática ao propor as adequações necessárias para o 

aperfeiçoamento da Norma Regulamentadora n.° 10 � Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade. Os princípios da aplicação da norma são baseados no 

consenso entre as partes interessadas, Estado, Empregadores e Trabalhadores, no 

estágio da sociedade atual em que seguidores deste modelo �moderno� afirmam que 

negociar significa aquisição e resultados, entretanto, esse padrão democrático não é 

compensador para o trabalhador que sobrevive na precariedade do trabalho, e menos 

ainda para os que são mutilados ou morrem no trabalho, como nos diz Antunes: �O 

moderno é o mercado, a produtividade, a integração, a negociação, o acordo, a 

conciliação, a concertação.� (1998: 149). O número de óbitos sequer foi reduzido 

durante os cinco anos de intensos discursos contra a radicalização em defesa do item 

10.7.3 (o trabalho acompanhado), pelo acordo consensual ou pelo prolongamento do 

tempo para o cumprimento de medidas já exaustivamente convencionadas etc., o 

tripartidarismo adverso à luta de classe não tem finalizado com amplitude nenhuma de 

suas propostas: 

Quer pela sua qualificação como sociedade de serviços, pós-industrial e pós-
capitalista, quer pela vigência de uma lógica institucional tripartite, vivenciada 

pela ação pactuada entre o capital, os trabalhadores e o Estado, essa 

sociedade contemporânea, menos mercantil e mais contratualista, não mais 

seria regida centralmente pela lógica do capital, mas pela busca da alteridade 

dos sujeitos sociais, pela vigência de relações de civilidade fundantes em 

cidadania (...) (ANTUNES, 1998: 78). 
       

       Ao sintetizarmos as análises das dez reuniões em questão compreendemos ser 

necessário perguntar: é possível três grupos distintos entrar em consenso sem que 

algum deles abra mão de suas propostas originais? O que é o consenso na comissão 

tripartite? A segurança do trabalho consegue se sobrepor à prioridade da discussão 

econômica desenvolvida de forma dissimulada na CPNSEE? 

 

       A atuação do Estado na comissão tripartite parece ora estabelecer-se mais 

favorável aos empregadores quando prorroga os prazos para cumprimentos já 
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anteriormente fixados, ora marcha aos anseios dos trabalhadores quando cria 

condições de ações fiscalizadoras que multam os empresários e exige condições 

propicias à segurança do trabalho, isto é, quando mexe no mais sagrado para o 

burguês, no seu capital. No entanto, na sua busca pelo consenso em situações que ele 

próprio reconhece a situação de precarização crescente do setor elétrico, se faz 

desamparar a sua ilusória defesa dos trabalhadores. 

 
       Os empregadores, esses se escondem atrás da proposta de reformularem 

pequenos itens da NR-10 e seguem o traçado de manutenção da precarização do 

trabalho ao negarem as vestimentas (EPI) apropriadas ao trabalho energizado, os 

treinamentos necessários e, principalmente, ao desmontarem a prática do trabalho 

acompanhado no SEP e em serviços com tensão elétrica. Os representantes dos 

trabalhadores ambicionam que com o passar do tempo os itens polêmicos sejam 

institucionalizados e não havendo mudança na escrita da Norma, tais itens adquiram 

poder de lei, isto é, até agora não ocorreu nenhuma mudança significativa no corpo da 

NR-10. Porém, esta tática de luta para a constituição de jurisprudência legal não tem 

sido suficiente nestes cinco anos para reduzir os acidentes, extinguir as mortes do 

trabalho ou suprimir a terceirização e a precarização no setor. 

 

É nesta contextualidade adversa que se desenvolve o sindicalismo de 

participação em substituição ao sindicalismo de classe. Participar de tudo..., 

desde que não se questione o mercado, a legitimidade do lucro, o que e para 
quem se produz, a lógica da produtividade, a sacra propriedade privada, enfim, 

os elementos básicos do complexo movente do capital. As perspectivas 

generosas da emancipação humana, tão caras a Marx, foram ou estão sendo 

pouco a pouco trocadas pelos valores da acomodação social-democrática. 

(ANTUNES, 1998: 148). 
 

       Este arquétipo de atuação e luta sindical copiada dos países avançados dos 

últimos anos do século XX, vem sendo ajuizada pela OIT e privilegiada por alguns 

sindicatos. Por isso, quando analisamos as reuniões tripartites temos a percepção de 

estarmos às vezes analisando uma reunião bipartite ou ainda monopartite. 
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5. A EDUCAÇÃO DA SEGURANÇA DO TRABALHO EM ELETRICIDADE 

 

       A Norma Regulamentadora NR-10 fixou como obrigatório para todos os 

trabalhadores que atuem diretamente com eletricidade a participação em dois 

treinamentos: o curso básico NR-10 e o curso complementar SEP. Conforme Luiz 

Damasceno Brasil, em sua dissertação: Segurança no trabalho em cursos de nível 

técnico da educação profissional, de 2002, �Os registros de propostas de inserção de 

conteúdos sobre segurança no trabalho na educação profissional brasileira são 

escassos� (2002: 62). Ainda segundo o autor só no ano de 1998 é que foi elaborado o 

�Termo de Referência para integração de conhecimento sobre segurança, saúde do 

trabalhador e meio ambiente na educação profissional, no âmbito do Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador � PLANFOR� (2002: 67). Em meio a esta escassez é que 

desenvolvemos este capitulo, onde tratamos os treinamentos exigidos pela NR-10 em 

três momentos distintos: 1) apresentando as observações que fizemos quando 

participamos (como trabalhador-aluno) dos dois cursos obrigatórios; 2) analisando uma 

dissertação que pesquisou trabalhadores-alunos que freqüentaram os cursos de 

segurança em eletricidade estabelecidos pela NR-10, e 3) apresentando considerações 

sobre a programação técnica dos dois cursos.       

 

5.1 Observações participantes nos cursos de NR-10 e SEP 

       As observações são relativas ao movimento dos cursos e suas implicações diretas 

na Educação para a Segurança do Trabalho em Eletricidade. 

 
1. A heterogeneidade predominava nos treinamentos, pois, apesar do público-alvo ser 

de trabalhadores diretamente ligados à eletricidade, a formação dos participantes 

variava, isto é, os participantes eram engenheiros elétricos, tecnólogos elétricos, 

técnicos em eletricidade, eletricistas e projetistas elétricos. Alguns tinham funções de 

supervisores e encarregados de setores, já outros tinham sua colocação dentro da 

companhia como operadores de manutenção elétrica. A formação acadêmica é 

continuamente identificada nas análises técnicas dos conteúdos programáticos, já a 

discussão do caráter organizativo do trabalho para educação da segurança é sempre 

observada a partir da função que cada trabalhador ocupa na empresa. 
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2. A prática pedagógica (aulas, recursos didáticos, carga horária, avaliações) de ambos 

os treinamentos são de 40 horas/aula, dentro de cada módulo 16 horas estão 

reservadas para Primeiros Socorros e Combate a Incêndio, desse quadro 24 horas são 

designadas às teorias exigidas na programação Anexa na Norma Regulamentadora. 

Nossa observação se concentrou em evidenciar os comentários mais pertinentes em 

classe, levando-nos a assinalar em uma espécie de diário de bordo algumas das 

explanações. 

       A impressão predominante em relação aos professores da teoria foi a de que eles 

dominavam o tema, isto é, o preparo técnico dos professores era visível. Nas conversas 

de intervalo percebemos que isso se dava quando nós alunos constatávamos que as 

teorias explicadas já faziam parte de nossas práticas, por exemplo, quando se 

explicava a importância do uso das luvas isolantes, aos professores competia a 

acuidade técnica de reforçar que cada luva corresponde a uma classe de tensão (mas o 

uso em si deste equipamento de proteção individual já é uma necessidade reconhecida 

por nós), entretanto, na percepção de alguns alunos, apesar da qualidade técnica dos 

professores eles não ligavam as considerações necessárias entre técnica da 

eletricidade e segurança em eletricidade, talvez esta explicação se afirmasse na 

programação seguida linearmente em sala de aula, em que os professores explicavam 

os itens obrigatórios do treinamento com suas experiências e recursos próprios, mas 

voltavam sempre para uma leitura seqüencial da apostila usada (como se existisse 

entre eles e a instituição este acordo prévio). As apostilas do curso básico são 

consideradas pela grande maioria como �material fraco� ou �muito básico�, alguns 

reclamando os aprofundamentos das leis e outros entendiam que �o efeito da 

eletricidade no corpo humano merecia mais explicações�. 

       Deste contexto as críticas praticamente se dirigiam primeiro para a carga horária 

considerada insuficiente, caso houvesse um aprofundamento de fato para os itens da 

programação estabelecida; em seguida as análises se dirigiam para as avaliações 

realizadas (para cada módulo foram cumpridas três provas: 1ª+2ª+3ª/3, resultando em 

média igual ou superior a 7), para que o aluno fosse aprovado. As avaliações 

representavam um tipo de concorrência pressionando que se estudasse o conteúdo 

primeiro para ser aprovado, além disso, por tratar-se de avaliações da profissão dentro 
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da empresa, levavam o trabalhador-aluno a temer que as notas baixas em poder da 

administração fossem usadas contra ele em qualquer momento. 

 
3. A questão das práticas de Primeiros Socorros e Combate a Incêndio. Como a maioria 

dos participantes já havia participado de treinamentos de Combate a Incêndio e 

Primeiros Socorros em outros momentos em suas vidas profissionais, com carga 

horária mais ampla e com a composição heterogênea, no sentido de que outros ramos 

de profissões faziam parte dos grupos de alunos, os comentários tônicos foram que 

estes treinamentos em separados da NR-10 são dinâmicos, ou seja, atingem melhor a 

sua proposta. Quanto ao critério legal imposto nas ações de socorrer ou combater, 

estas foram polemizadas em sala de aula, sobressaindo a idéia de que são 

insuficientes os aspectos treinados quando eles se subordinam à obrigatoriedade 

conforme descreve a NR-10. Todavia, consideramos ter escutado entre participantes do 

curso que �o mais importante no treinamento foi a parte de Primeiros Socorros�. Destas 

considerações a maioria dos participantes deduz que os treinamentos de segurança 

não são suficientes em sua carga horária e além disso, só são realizados para cumprir 

�tabela�, ou seja, são realizados porque algum órgão do governo poderá cobrar sua 

concretização.             

                          
4. A diferença de perspectiva dos alunos e dos professores. Para os professores a 

presença do Estado na Educação é a maior significância destes treinamentos, é 

recorrente em suas falas que esta lei que exige treinamentos deverá ser respeitada e 

conseqüentemente aplicada, pois a primeira medida foi a realização dos cursos e 

depois a prática diária será determinada com os cumprimentos dos demais itens da NR-

10. Para os trabalhadores-alunos a perspectiva foi esboçada a partir de a prevenção 

ser uma aprendizagem que deverá ser cultivada, não no sentido estritamente legal, mas 

no sentido de se trabalhar em eletricidade com segurança. Tanto que para alguns as 

atuações depois dos cursos tronam-se �mais seguras� quando avaliam as medidas 

discutidas no treinamento que são aplicadas no dia-a-dia. 

       É quase unânime que os cursos alertam, mas não atingem a sua finalidade, um 

trabalhador-aluno declarou que, por exemplo, no uso de uma manta para isolar a parte 

desenergizada de uma instalação elétrica de outra energizada, a NR-10 sugere o uso 
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da manta como equipamento de proteção coletiva, porém, se acontecer a queda de 

uma ferramenta metálica e ocorrer um curto-circuito de proporções quaisquer a 

avaliação é de que as medidas de proteção não foram adequadas pelos trabalhadores 

envolvidos na efetivação da tarefa, isto é, a saída da NR-10 está aquém dos problemas 

reais e rotineiros dos trabalhos com eletricidade. 

       Outros trabalhadores-alunos afirmam que o curso complementar é mais 

conveniente quando os conceitos técnicos desconhecidos, como a Zona de risco, por 

exemplo, são elucidados e se demonstra que tais conceitos já faziam parte da intuição 

de proteção que cada trabalhador usava individualmente no seu cotidiano. Mas, 

revelam certa desconfiança, quando afirmam que são poucos os detalhes práticos que 

foram estabelecidos na NR-10. As polêmicas em torno do choque elétrico, Programa de 

Controle de Energia Perigosa, as roupas adequadas para o trabalho em eletricidade, o 

Adicional de Periculosidade etc., demonstram que pôr em prática estas medidas 

controversas cabe exclusivamente às empresas, deste modo todo o aprendizado ou 

educação para a segurança do trabalho são condicionados por fatores unicamente 

econômicos. 

 
5. O Estado e a Educação para a segurança do trabalho em eletricidade. É notório que 

a grande maioria dos professores de treinamentos específicos para a segurança do 

trabalho e parte dos trabalhadores-alunos enxergam nas Normas Regulamentadoras a 

presença do Poder estatal legislando sobre a conduta prescrita da saúde, de modo que 

seguir o projeto pedagógico estabelecido deve ser a opção correta para esse grupo. 
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5.2 OS TRABALHADORES-ALUNOS EM ELETRICIDADE FRENTE AOS CURSOS 

DE NR-10 E SEP (ANÁLISE DE UMA DISSERTAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETO: 

TRABALHADORES-ALUNOS QUE FREQÜENTARAM OS CURSOS DE 

SEGURANÇA EM ELETRICIDADE). 

 

      Na dissertação � �Terceirização e treinamento profissional dos prestadores de 

serviço do setor elétrico: segmento de distribuição de energia elétrica�, defendida em 

2007, Vladimir Xavier Batista, assegura que: 

 
Este estudo avaliará se as exigências de treinamento de uma concessionária de 

distribuição de energia são atendidas pelas contratadas. Esta concessionária 

que atende 24 municípios do estado de São Paulo exige treinamentos 
específicos, principalmente na área de segurança, saúde e meio ambiente, que 

contemplam a teoria e prática para estes trabalhadores. 
Os treinamentos profissionais para os eletricistas e encarregados que atuam em 
redes de distribuição aérea exigidos por esta concessionária são: curso de 

manutenção e construção de redes de distribuição aérea e o Curso básico em 

instalações e serviços com eletricidade, este último com a finalidade atender as 

determinações da Norma Regulamentadora 10. (BATISTA, 2007: 18). 
 

       Segundo o autor o treinamento em manutenção e construção de redes de 

distribuição aérea tem como objetivo instruir os trabalhadores e lhes fazer conhecer os 

procedimentos assim como os métodos de trabalho da concessionária, e que após o 

treinamento estes trabalhadores serão capazes de �avaliar as condições de perigos e 

riscos das atividades�, isto é, os trabalhadores serão capazes de identificar as 

condições inseguras do trabalho. Do objeto da pesquisa de Batista, vinculado a nossa 

temática foi que surgiu como pressuposto epistemológico analisarmos alguns de seus 

resultados diretamente vinculados à educação da segurança do trabalho. Contudo, não 

nos debruçaremos sobre sua fundamentação teórica, que com uma amarração histórica 

e evolutiva traz: A expansão do setor elétrico; a terceirização no Brasil (especificamente 

no setor elétrico) e; o nascimento do treinamento profissional no setor elétrico brasileiro 

nas concessionárias para seus empregados próprios. Ainda segundo o autor, a 

concessionária em questão foi escolhida devido ao volume de serviços terceirizados e, 

além disso, a facilidade de acesso dele na empresa para realizar a pesquisa, os 

trabalhadores escolhidos foram os eletricistas e encarregados das terceirizadas que 

prestam serviços nas redes de distribuição de energia elétrica: 
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Esta atividade apresenta risco ergonômico e físico devido ao trabalho em 

escada e aproximação à rede elétrica tanto de baixa, quanto de média tensão e 

também expressiva geração de resíduos de ferragens, cabos, postes, galhos de 
arvores, porcelana etc. (BATISTA, 2007: 40).        

 

       O questionário (Anexo 3) foi aplicado para os trabalhadores terceirizados em 

reuniões periódicas promovida pela concessionária para realizações de palestras de 

Segurança do Trabalho. Tais encontros são dirigidos por técnicos de segurança do 

trabalho da concessionária de energia elétrica. Conforme Batista, quando ele entregou 

o questionário a cada trabalhador presente, ele próprio fez a leitura em voz alta de cada 

questão constante na entrevista, além de informar a todos os trabalhadores que a 

pesquisa se tratava de um estudo acadêmico e que não havia nenhuma vinculação com 

a concessionária de energia elétrica, também ressaltou que não era necessário se 

identificar quando se entregasse o questionário de volta.  

 
Análise da pesquisa: 

       Inicialmente, dois aspectos nos chamam a atenção: Primeiro o local de acesso aos 

trabalhadores terceirizados pelo nosso pesquisador � ora sendo um local da empresa 

em que os trabalhadores estavam em atividade formal da concessionária de energia 

elétrica, como podemos livres de todo e qualquer aforismo tendencioso afirmarmos que 

os trabalhadores realmente apreenderam que não estavam pressionados para 

responderem as questões apresentadas e ao mesmo tempo se sentiram à vontade para 

prestar um serviço à academia? Segundo, como declara o próprio pesquisador: �O 

prazo cedido pelos responsáveis da concessionária para aplicação do questionário foi 

de trinta minutos� (BATISTA, 2007: 45), este fato, aliado ao local em que a pesquisa foi 

realizada, obviamente não nos permite enxergar que o clima tenha sido favorável ao 

desenvolvimento da pesquisa. Mas, além disso, se considerarmos o número de 

elementos do questionário, isto é, trinta e oito (38) questões para serem respondidas 

em trinta minutos, isso nos possibilita afirmar que aconteceu uma corrida contra o 

relógio. As reflexões a respeito de Saúde, Segurança do Trabalho e combate às 

situações identificadas como riscos e perigos na busca de ações seguras ocorreu 
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contrária a todos os pressupostos divulgados na Educação e nos treinamentos de 

segurança de que a tranqüilidade é sempre a melhor das atitudes.   

    

Análise dos Dados 

Grau de instrução dos trabalhadores (pergunta 2) 

 

Tabela 5 

Grau de instrução dos trabalhadores 

Fonte: BATISTA, 2007: 54. 
 

Avaliação da pesquisa: Batista observa que 50,31% dos trabalhadores que 

responderam a pesquisa têm apenas quatro (4) anos de instrução escolar formal 

(ensino fundamental 1: incompleto ou completo), desta informação ele chega à 

conclusão de que só 49,69% restantes poderiam ter tido sua formação profissional 

formal realizada em um dos treinamentos de Eletricidade Geral ministrado pelo SENAI 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), pois esta entidade tem como exigência 

que o candidato tenha no mínimo o ensino fundamental 2 completo para ingresso em 

seus cursos. De modo breve nosso pesquisador identificou que a baixa escolaridade 

dos encarregados como lideranças de suas equipes afetam a todos os envolvidos �A 

baixa escolaridade desses encarregados pode comprometer a capacidade de 

interpretação de texto como o formulário de avaliação de riscos e dos procedimentos de 

trabalho (...)� (BATISTA, 2007: 56), já os eletricistas devido à baixa instrução �podem 

tornar-se vulneráveis� ao não conseguirem interpretar, por exemplo, placas de 

advertências e não reconhecer um procedimento de trabalho. Sua conclusão neste 

ponto da pesquisa pode ser sintetizada com uma de suas observações: 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Grau de instrução Quant. % Quant. % Quant. % 
Ensino fundamental 1 incompleto 
Ensino fundamental 1 completo 
Ensino fundamental 2 incompleto 
Ensino fundamental 2 completo 
Ensino médio incompleto 
Ensino médio completo 
Ensino superior incompleto 
Ensino superior completo 
Total geral 

40 
21 
21 
15 
10 
7 
2 
0 

116 

34,48 
18,10 
18,10 
12,93 
8,62 
6,03 
1,72 
0,00 
100 

5 
14 
10 
5 
5 
4 
0 
0 
43 

11,63 
32,56 
23,26 
11,63 
11,63 
9,30 
0,00 
0,00 
100 

45 
35 
31 
20 
15 
11 
2 
0 

159 

28,30 
22,01 
19,50 
12,58 
9,43 
6,92 
1,26 
0,00 
100 
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O alto índice de eletricistas e encarregados (50,31%), com até quatro anos de 

estudo, trabalhando na concessionária estudada, pode ser um dos fatores 

relacionados ao número de acidentes, já que o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica � SAEB, indica que a metade dos alunos da quarta série 

são incapazes de ler um texto relativamente simples, bem como 75% dos 

adultos com o ensino fundamental 1 são analfabetos funcionais (BRASIL, 

2006). (BATISTA, 2007: 55). 
 
        

Crítica: A falta de acesso ao ensino na rede escolar do país pela população brasileira é 

uma relação direta que impedem muitos a entrarem no mundo do trabalho, isto é, tal 

categorização se torna um responsável social, inclusive em transformar vários 

trabalhadores em reserva de mão-de-obra para os empregos nos padrões da 

terceirização em que prevalece a precarização do trabalhador.  

       Da relação saúde e educação no trabalho a pesquisa de Denise Cardoso 

Gonçalves, de 1996: �O discurso sobre as relações educação-saúde-trabalho, de 

professores universitários e trabalhadores da construção civil�, traz um corpus que 

desmistifica a idéia centrada de que só a escolarização é o responsável pela boa 

compreensão da saúde do trabalho e é conseqüentemente o fator predominante pela 

eliminação dos acidentes e doenças do trabalho. Nossa pesquisadora entrevistou vinte 

e cinco (25) professores universitários (médicos, enfermeiros, economistas, advogados, 

pedagogos, psicólogos e engenheiros) da Universidade Federal de Santa Catarina � 

UFSC e vinte e cinco (25) trabalhadores da construção civil (carpinteiros, pedreiros, 

pintores, eletricistas, bombeiros hidráulicos, mestres de obras, ajudante de pedreiro e 

rejuntadora de pisos) de obras da cidade de Florianópolis. Conforme a autora as 

entrevistas foram coletadas em cento e vinte dias (120), em média cada encontro com o 

entrevistado variava em quarenta minutos. O objetivo principal da pesquisa buscava 

�Explorar o discurso de trabalhadores, analisando a sua compreensão das relações de 

educação-saúde-trabalho questionando a sua profundidade e coerência, (...) refletindo 

a dimensão social e histórica desta problemática� (GONÇALVES, 1996, capítulo 1: 2). 

Gonçalves alerta sobre o pressuposto que: 

 

A educação em saúde, nos nossos dias, tem sido permeada pela tradição em 

pre-fabricar normas e técnicas, a serem repassadas aos profissionais da área e, 

de acordo com a avaliação desses, delas se utilizarem, visando obter a 

cooperação e/ou colaboração (...) Resumindo-se, o educar em saúde, nessa 
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visão tradicional, passa pela avaliação, pelo julgamento e pela prescrição do 

que deve ser feito, �respaldado� pelo SABER, enquanto conhecimento técnico-
científico, dos profissionais que executam ou pensam executar. (GONÇALVES, 

1996, capítulo 3: 7). 
 

       Ao questionar o pressuposto respaldado nos saberes dos especialistas como única 

forma de se entender a relação saúde e trabalho a pesquisadora comprova na sua 

pesquisa que os trabalhadores de �classes tão diferentes� (professores universitários e 

operários da construção civil) reconhecem o seu corpo biológico implicados com 

situações sociais e políticas, isto é, as relações educação � saúde � trabalho estão 

presentes no dia a dia dos trabalhadores pesquisados. Um dado importante e 

desmistificador é que em torno da prevenção de acidentes do trabalho: 

 

Os trabalhadores, à sua maneira, identificam as reações do corpo e as 

pressões em relação às atividades do trabalho, tanto no âmbito psico-afetivo, 
quanto no âmbito físico. Entre uma fala e outra, tentou-se buscar conhecimento 
acerca da prevenção de acidentes do trabalho e sobre as doenças 

profissionais, porém não foi clarificado por eles, ou seja, a grande maioria não 

identificou as formas dessa prevenção relativas à sua profissão. (GONÇALVES, 

1996, capítulo 7: 2). 
 

       A própria pesquisadora registra ainda que, mesmo presente o reconhecimento da 

relação educação/saúde aparece de modo parcial, quando se trata de se estabelecer 

medidas completas como cuidados preventivos de promoção à saúde no trabalho. 

Através deste estudo ficou claro que os trabalhadores de um modo geral sejam qual for 

o seu grau de formação, necessitam de muitas informações a respeito do seu trabalho. 

Ou seja, para se discutir o acidente do trabalho e a promoção da saúde no trabalho são 

necessárias medidas sociais que, por exemplo, tire dos ombros dos trabalhadores o 

peso de que sua baixa escolaridade seja o pilar da ocorrência de doença ou acidente 

do trabalho, isto é, tanto os professores universitários, operários da construção civil ou 

profissional do setor elétrico brasileiro precisam ser esclarecidos sobre os riscos e 

perigos de suas atividades.         

 

Tempo de trabalho na empresa atual (pergunta 7) 

Tabela 6 

Tempo de trabalho na empresa atual 
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Fonte: BATISTA, 2007: 58. 
 

Avaliação da pesquisa: O autor avalia numericamente o resultado e descreve que o 

panorama da alta rotatividade como confirma o gráfico é de conhecimento da 

concessionária, e que o responsável de treinamento em entrevista lhe informou da 

existência de um banco de dados, onde os terceirizados estão cadastrados para 

através do conhecimento de suas carreiras �implementar diretrizes para minimizar a 

rotatividade desses trabalhadores� (BATISTA, 2007: 59). Além, dessa informação 

Batista, afirma que �existe uma relação negativa entre a rotatividade da mão-de-obra e 

os investimentos em treinamento profissional� (2007: 59).     

 

Crítica: Embora a informação do responsável da área de treinamento da concessionária 

não traga uma consistência explícita do que ele tenta explicar, para nós o significante 

neste resultado foi à relação explicitada por Batista entre rotatividade versus 

treinamento profissional. A relação de precarização de trabalho é determinada pelo fato 

das condições de trabalho serem repletas de aspectos negativos: baixos salários, alta 

rotatividade, treinamentos insuficientes, perdas de benefícios, desorganização sindical, 

exposição aos acidentes e doenças do trabalho etc. De modo que ao trabalhador 

terceirizado é negado o treinamento que às vezes são oferecidos aos empregados 

próprios no âmbito da empresa, e fora da empresa este trabalhador ao mesmo tempo 

não é contemplado por educação profissional seja pela concretização da falta de capital 

para auto-investimento, ou seja, pela falta de estímulo devido o desemprego ser um 

agente constante ao trabalhador terceirizado. Não sendo raro verificar que 

trabalhadores terceirizados, por exemplo, com mais de cinco anos em determinados 

locais de trabalho e com a mesma função tenham passado por pelo menos cinco 

�gatas�, empresas contratadas. 

 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Tempo de trabalho na empresa atual Quant. % Quant. % Quant. % 
Menos de 1 ano 
Acima de 1 ano até 2 anos 
Acima de 2 anos até 5 anos 
Acima de 5 anos até 10 anos 
Acima de 10 anos 
Total geral 

64 
35 
12 
5 
0 

116 

55,17 
30,17 
10,34 
4,31 
0,00 
100 

21 
10 
6 
4 
2 
43 

48,84 
23,26 
13,95 
9,30 
4,65 
100 

85 
45 
18 
9 
2 

159 

53,46 
28,30 
11,32 
5,66 
1,26 
100 
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Tempo de trabalho na função (pergunta 8) 

 
Tabela 7 

Tempo de trabalho na função 

Fonte: BATISTA, 2007: 60. 
 

Avaliação da pesquisa: Pelo tempo de trabalho na função se verificou de modo 

�indireto� a experiência profissional de cada trabalhador. Observa-se que 77,99% dos 

trabalhadores estão trabalhando com eletricidade a mais de cinco (5) anos. Do 

resultado indireto pesquisado nosso pesquisador conclui que: 

 
Se por um lado o tempo de serviço em determinada função possa representar 

melhor capacitação técnica, por outro o tempo de serviço na mesma função 

pode demonstrar resistência ou falta de interesse no desenvolvimento 
profissional, bem como a ausência de política de recursos humanos por parte 

das empresas contratadas. (BATISTA, 2007: 61). 
 

Crítica: Na pergunta número sete (7) � Há quanto tempo você trabalha nesta empresa? 

Para exemplificarmos apenas dois casos dos resultados obtidos temos que: 64 

eletricistas e 21 encarregados totalizando em 85 trabalhadores responderam que estão 

com menos de um (1) ano na empresa atual; 35 eletricistas e 10 encarregados 

totalizando 45 trabalhadores estão acima de um (1) ano com até no máximo dois (2) 

anos na atual empresa. Somando os dois casos temos que 130 trabalhadores do 

universo de 159 têm até dois anos na empresa atual. 

       Imediatamente para a pergunta número oito (8) � Há quanto tempo você trabalha 

nesta atividade? Também exemplificaremos apenas dois dos resultados tabulados. 

Encontramos 39 eletricistas e 27 encarregados totalizando 66 trabalhadores com mais 

de dez (10) anos na profissão; 45 eletricistas e 13 encarregados com mais de cinco (5) 

anos na profissão. Somando os dois casos temos que 124 trabalhadores do universo 

de 159 têm mais de cinco anos na profissão. Se analisarmos as respostas da pergunta 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Tempo de trabalho na função Quant. % Quant. % Quant. % 
Menos de 1 ano 
Acima de 1 ano até 2 anos 
Acima de 2 anos até 5 anos 
Acima de 5 anos até 10 anos 
Acima de 10 anos 
Total geral 

5 
7 
20 
45 
39 
116 

4,31 
6,03 

17,24 
38,79 
33,62 
100 

0 
2 
1 
13 
27 
43 

0,00 
4,65 
2,33 

30,23 
62,79 
100 

5 
9 
21 
58 
66 
159 

3,14 
5,66 

13,48 
36,48 
41,51 
100 
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sete (7) e compararmos com as da oito (8), contraditoriamente percebemos que o maior 

tempo de profissão não significa em hipótese alguma estabilidade no emprego 

terceirizado no setor elétrico. Assim sendo, é extremamente pernicioso levar a frente o 

raciocínio de que quem fica na mesma função neste setor, tem �falta de interrese� no 

seu �desenvolvimento profissional�, pois, as condições como demonstram os resultados 

das duas perguntas nos levam a perceber que a resistência neste setor significa se 

manter de algum modo empregado, isto é, passar de contratada em contratada nas 

linhas de distribuição aérea do rico Estado de São Paulo. Quanto à falta de �recursos 

humanos� nas contratadas, isto é autodemonstrado, bastando comparar o número de 

acidentes do trabalho fatais do Setor Elétrico Brasileiro e relacioná-lo com a proporção 

de mortes anuais entre os empregados próprios e os terceirizados.  

  

Tempo de trabalho em Rede de distribuição (pergunta 9). Avaliação da pesquisa: Para 

nosso pesquisador a observação de que 72,32% (115 trabalhadores do universo de 

159) dos trabalhadores entrevistados atuam no setor elétrico a mais de cinco (5) anos e 

se isto representar uma tendência geral à taxa de acidentes do trabalho deveria ter um 

índice menor.  

 
Crítica: Acomodar que a experiência laboral por si só deva contribuir para a diminuição 

do índice de acidentes do trabalho no setor de distribuição de energia elétrica, onde as 

atividades são realizadas nas faixas de servidão em sistemas energizados (linha viva) 

ou desenergizados (linha morta), expõe que a observação de nosso pesquisador está 

formatada em uma avaliação que desconsidera vários outros aspectos envolvidos na 

produção do acidente de trabalho. Conforme a Fundação COGE que apresentou o 

Relatório de Estatística de Acidentes do Setor Elétrico Brasileiro � 2006, os acidentes 

de contratadas no ano de 2006 aumentaram 30% em relação ao ano anterior (2005), 

para os 57 acidentes fatais em 2005, ocorreram 74 mortes em 2006 

(www.funcoge.org.br), consistindo que os acidentes de origem elétrica são mais de 60% 

do total de acidentes de trabalho ocorridos, onde o arco elétrico na maioria das vezes 

se faz presente:  

Arco elétrico ou arco voltaico � para fins deste trabalho, é o arco transitório, que 

ocorre de forma indesejável entre dois eletrodos e consiste em uma descarga 

elétrica luminosa, com a passagem de corrente elétrica pelo ar, podendo atingir 
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o corpo humano ou sua parte, equipamento, ferramenta ou material condutivo, 
sendo formado a partir de uma rede, equipamento ou dispositivo elétrico 

energizado. (www.funcoge.org.br). 
 

        
       O relatório atual da Fundação COGE indica o Arco Elétrico como causa de 

acidentes de trabalho no setor de energia elétrica, para se averiguar que 

independentemente da experiência do trabalhador, sua ocorrência se produz. Persistir 

no antigo preceito de tratar o acidente como culpa do indivíduo por sua predisposição e 

negligência é negar, por exemplo, os acidentes com arco elétrico e contribuir para 

tornar opaca esta realidade.     

  

Participação dos trabalhadores nos treinamentos de integração de segurança (pergunta 

11) 

 
Tabela 8 

Participação dos trabalhadores nos treinamentos de integração de segurança 
 

Fonte: BATISTA, 2007: 63. 
 

Avaliação da pesquisa: Idêntica às outras observações, o autor expõe que a 

concessionária em estudo �promove um treinamento de segurança aos trabalhadores 

terceirizados, antes do início da prestação de serviços. Esse treinamento de integração 

acontece no início da vigência do contrato� (BATISTA, 2007: 62). E que os assuntos 

abordados entre outros são �os conceitos de risco com eletricidade, distância de 

segurança das fontes de risco e conservação dos EPI(s)� (2007: 62). O resultado da 

pesquisa demonstrou que 86,16% (137) dos trabalhadores passaram pelo treinamento 

e 13,84% não passaram pelo referido treinamento. O autor atribui que tal falha ocorreu 

devido à rotatividade de mão-de-obra e a �deficiência da fiscalização�. Além disso, 

conforme lhe afirmou o representante de treinamento da concessionária, os 

treinamentos exigidos aos trabalhadores terceirizados estão em consonância com a 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Integração de segurança Quant. % Quant. % Quant. % 
Participaram da integração 
Não participaram da integração 
Total 

99 
17 
116 

85,34 
14,66 
100 

38 
5 
43 

88,37 
11,63 
100 

137 
22 
159 

86,16 
13,84 
100 
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legislação em vigor e relacionados com a padronização dos equipamentos em uso na 

empresa. 

 
Participação dos trabalhadores nos cursos de manutenção e construção de redes de 

distribuição aérea (pergunta 12) 

 
Tabela 9 

Participação dos trabalhadores no curso de manutenção e construção de redes de 
distribuição aérea 

 

Fonte: BATISTA, 2007: 65. 
 

Avaliação da pesquisa: 

        O treinamento de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição � CMRDA 

tem como objetivo que os eletricistas e encarregados conheçam os padrões de 

montagem e manutenção dos equipamentos da rede de distribuição. Com a pesquisa 

observou-se que 36 trabalhadores do universo de 159 receberam o treinamento.     

 

Crítica: Quando se apreende que 123 trabalhadores não receberam o treinamento na 

contratada que conforme o representante de treinamento da concessionária afirmou ao 

nosso pesquisador: 

 Assim, os treinamentos obrigatórios para atuação de eletricistas e 

encarregados na manutenção e construção de redes de distribuição são: Curso 

de manutenção de redes de distribuição aérea e o Curso básico de segurança 

em instalações e serviços com eletricidade (BATISTA, 2007: 64). 
 

       Nota-se que há uma diferença entre o planejado e o concreto. Sendo divulgado 

pela concessionária que este curso é um pré-requisito para a atuação diária do trabalho 

envolvendo o serviço em distribuição aérea e este procedimento não foi cumprido, a 

averiguação da pesquisa poderia ter se direcionado para as possíveis alternativas do 

não cumprimento do item considerado pré-requisito pela concessionária. As perguntas: 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Participação do curso de 

manutenção e construção de rede 

de distribuição aérea 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

Sim 
Não 
Total geral 

30 
86 
116 

25,86 
74,14 
100 

6 
37 
43 

13,95 
86,05 
100 

36 
123 
159 

22,64 
77,36 
100 
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9 � Há quanto tempo você trabalha em rede de distribuição? 10 � Há quanto tempo 

você trabalha nas redes de distribuição desta concessionária de energia elétrica? 

 

Observando as perguntas acima podemos sugerir que o treinamento não tenha 

sido dado aos trabalhadores na atual contratada devido à contratada priorizar não 

investir por considerá-lo já preparado? Independente de nossa sugestão, não há de fato 

uma resposta baseada nos dados tabulados (o pesquisador não tabulou todas as 38 

perguntas) e nem há um comentário preciso sobre esta demanda.   

 

Participação dos trabalhadores no curso básico de segurança em instalações e serviços 

com eletricidade (pergunta 13) 

 

Tabela 10 

Participação dos trabalhadores no curso básico de segurança em instalações e serviços 

com eletricidade 

 

Fonte: BATISTA, 2007: 67. 
 
Avaliação da pesquisa: Dos 159 trabalhadores somente 83 fizeram o Curso obrigatório 

exigido pela NR-10. Comenta nosso pesquisador: 
 

A falta deste treinamento, além da qualidade do serviço, também impacta no 

desconhecimento dos riscos inerentes às atividades com eletricidade, medidas 

de controle de riscos elétricos, Normas técnicas Brasileiras, Regulamentações 

do Ministério do Trabalho e emprego, EPI (s) e EPC (s) entre outros aspectos 
relacionados às atividades com eletricidade. (BATISTA, 2007: 68). 

 

Crítica: A Itaipu em seu Relatório de Sustentabilidade (2006), além de outras 

informações relacionadas à Segurança do Trabalho, relata da realização do curso 

básico em: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade e do andamento do 

curso complementar Segurança no Sistema Elétrico de Potência � SEP. O anexo III da 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Participação do curso básico de 

segurança em instalações e 

serviços com eletricidade 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

Sim 
Não 
Total geral 

60 
56 
116 

51,72 
48,28 
100 

23 
20 
43 

53,49 
46,51 
100 

83 
76 
159 

52,20 
47,80 
100 
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NR-10 fixa os prazos limites para cumprimento dos itens, entre eles se estabelece o 

prazo máximo de vinte e quatro meses para o item 10.8.8, isto é, a data máxima para a 

regularização desta exigência deveria ser dezembro de 2006. Será que o resultado 

encontrado (apenas 52,20% dos trabalhadores com o treinamento efetivado) nas 

contratadas no momento da pesquisa determinou uma tendência praticada até hoje? 

Todavia, o resultado encontrado naquela ocasião não caracterizava um problema de 

enfrentamento Legal, visto que conforme a única indicação no corpo da dissertação da 

possível data em que a pesquisa de campo foi realizada sugere o final de 2005 e início 

de 2006: �O número de eletricistas terceirizados no segmento de pesquisado, no mês 

de novembro de 2005, era de (...)� (BATISTA, 2007: 40). Por fim, concordamos com a 

afirmação de Batista, quando ele articula que a falta deste treinamento impacta no 

desconhecimento dos perigos e riscos existentes no trabalho com eletricidade, isto é, o 

não conhecimento da situação de perigo torna-se um obstáculo para o uso de medidas 

de controle de segurança do trabalho. 

 

Distância de segurança para atividades em 13.8 KV (pergunta 15): 15 � Qual a menor 

distância de segurança para executarmos atividades próximo ao condutor de energia 

elétrica na tensão de 13,8KV? 

 

Tabela 11 
Participação dos trabalhadores no curso básico de segurança em instalações e serviços 

com eletricidade 
 

Fonte: BATISTA, 2007: 69. 
 

Avaliação da pesquisa: No desenvolvimento das atividades de construção e 

manutenção de redes de distribuição, os trabalhadores exercem suas tarefas próximas 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Distância de segurança Quant. % Quant. % Quant. % 
50 centímetros 
80 centímetros 
1 metro 
1,38 metros 
2 metros 
Não souberam responder 
Total geral 

17 
15 
19 
19 
34 
12 
116 

14,66 
12,93 
16,38 
16,38 
29,31 
10,34 
100 

4 
8 
5 
14 
9 
3 
43 

9,30 
18,60 
11,63 
32,56 
20,93 
6,98 
100 

21 
23 
24 
33 
43 
15 
159 

13,21 
14,47 
15,09 
20,75 
27,04 
9,43 
100 
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das linhas vivas (linhas energizadas), portanto, passa a ser uma exigência conhecer a 

distância mínima de segurança. Os trabalhadores deste segmento estão expostos a 

tensões que variam até 13,8KV. À distância de segurança entre uma parte viva e o 

trabalhador faz parte do conteúdo obrigatório dos dois módulos (o básico e o 

complementar) e conforme estabelecido na NR-10, a faixa de tensão nominal entre 10 e 

15KV à distância de segurança é 1,38 metros. Batista alerta que o resultado dessa 

questão tem uma relação direta com a não participação de quase 50% desses 

trabalhadores do curso básico em Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade (como foi evidenciado na pergunta 13 da pesquisa). 

       Somente 33 trabalhadores (do total de 159) responderam que nas condições da 

faixa de tensão exposta a distância de segurança é de 1,38 metros. Para Batista o 

resultado da questão do mesmo modo indica que não ocorreu um treinamento 

adequado para a realização de atividades no Sistema Elétrico de Potência � SEP e que 

os trabalhadores �ignoram� a tabela de raios de delimitação de zonas de risco, 

controlada e livre (anexo I da NR-10).          

 

Crítica: Em relação ao entendimento de Batista de que o treinamento não tenha sido 

adequado, quanto ao desenvolvimento do conceito de zonas de risco, controle e livre 

para os poucos trabalhadores que dele participaram nós também concordamos com 

essa hipótese, porque ao consultarmos os materiais de cursos da NR-10 das várias 

entidades que ministram o curso básico em Segurança em Instalações e Serviços com 

eletricidade ou o curso complementar em Segurança no Sistema Elétrico de Potência e 

em suas Proximidades, não encontramos neste assunto uma explicação didática para a 

definição abordada. A tabela (com as dimensões estabelecidas) é a única 

demonstração para compreensão das medidas de controle de segurança de tamanha 

importância no desenvolvimento de trabalho no SEP, neste caso ficando sob a 

responsabilidade do instrutor ou se surgirem questionamentos do grupo que está em 

treinamento se terá uma discussão mais aprimorada do tema. 

 

 A tabela anexada na NR-10 indica: 
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Tabela 12 

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre 

 
Faixa de tensão Nominal 

da instalação elétrica em 

kV 

Rr - Raio de delimitação 

entre zona de risco e 
controlada em metros 

Rc - Raio de delimitação 

entre zona controlada e 
livre em metros 

<1 0,20 0,70 
=1 e <3 0,22 1,22 
=3 e <6 0,25 1,25 
=6 e <10 0,35 1,35 
=10 e <15 0,38 1,38 
=15 e <20 0,40 1,40 
=20 e <30 0,56 1,56 
=30 e <36 0,58 1,58 
=36 e <45 0,63 1,63 
=45 e <60 0,83 1,83 
=60 e <70 0,90 1,90 
=70 e <110 1,00 2,00 
=110 e <132 1,10 3,10 
=132 e <150 1,20 3,20 
=150 e <220 1,60 3,60 
=220 e <275 1,80 3,80 
=275 e <380 2,50 4,50 
=380 e <480 3,20 5,20 
=480 e <700 5,20 7,20 

Fonte: MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 105. 
 
 
       Na publicação Série GRIDIS � Manutenção de Linhas e Redes Energizadas, de 

1982, temos que Distância de Segurança ou Distância Livre para Trabalho: �é a mínima 

necessária para que o eletricista possa se movimentar, inclusive manipulando 

equipamentos ou ferramentas, de modo a não ocorrer risco de abertura de arco elétrico 

em relação ao seu corpo� (GRIDIS, 1982: 13). Distância de Segurança = D = d1 + d2, 

onde: d1 = distância mínima para a não abertura de arco elétrico entre fase e terra 

(Occupational Safety and Health � Standarts and Interpretations � Power Transmission 

and Distribution) (1982: 14) e d2 = distância mínima para a movimentação do eletricista 

sem entrar na distância �d1�. Convêm apresentar que para d2 adotou-se uma medida 

maior de 0,60m e considerou que o tamanho do indivíduo com altura média de 1,80m, 

desta relação na época à tabela gerada desses pressupostos foi a seguinte: 
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Tabela 13 

Distância de Segurança em 1982 

 
Níveis de Tensão 

(fase � Fase) KV 
 

d1 (m) 
 

d2 (m) 
Distância de Segurança 

D (m) d1 + d2 
2,1 a 15,0 
15,1 a 35,0 
35,1 a 46,0 
46,1 a 72,5 
72,6 a 121,0 
138,0 a 145,0 
161,0 a 169,0 
230,0 a 242,0 
345,0 a 362,0 
500,0 a 552,0 
700,0 a 765,0 

0,65 
0,75 
0,80 
0,95 
1,05 
1,10 
1,15 
1,55 
2,15 
3,40 
4,60 

 
 
 
 
 

0,65 

1,25 
1,35 
1,40 
1,55 
1,65 
1,70 
1,75 
2,15 
2,75 
4,00 
5,20 

Fonte: GRIDIS, 1982: 14. 

 
       Quem sabe esteja nas elaborações superficiais dos manuais, apresentações, 

caderno dos cursos existentes a problematização da inadequação dos treinamentos? 

Ou ao descaso intencional? Devido à discussão política em torno da questão em que o 

tema vem se arrastando. Na 12ª reunião ordinária da Comissão Permanente Nacional 

sobre Segurança em Energia Elétrica � CPNSEE, de 02 de fevereiro de 2009, a 

bancada patronal apresentou um estudo sobre a Distância de Segurança para o 

Trabalho em Linhas de Transmissão de Energia elétrica, a exposição funcionou como 

incentivo a sua proposta de alteração das faixas de tensão e os distanciamentos das 

zonas de risco e controlada estabelecida na NR-10 (atual). 

 

Participação dos trabalhadores no treinamento de primeiros socorros (pergunta 16) 

 
Tabela 14 

 
Participação dos trabalhadores no treinamento de primeiros socorros 

 

Fonte: BATISTA, 2007: 71. 
 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Participação do treinamento de 

primeiros socorros 
 

Quant. 
 

% 
 

Quant. 
 

% 
 

Quant. 
 

% 
Sim 
Não 
Total geral 

110 
6 

116 

94,83 
5,17 
100 

43 
0 
43 

100,00 
0,00 
100 

153 
6 

159 

96,23 
3,77 
100 
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Avaliação da pesquisa: Neste quesito a pesquisa buscou caracterizar a realização 

deste treinamento dissociada do curso básico de segurança em instalações e serviços 

com eletricidade (uma vez que já é prática a ocorrência de tal treinamento), o resultado 

demonstrou que 153 trabalhadores já realizaram o treinamento.    

 

Crítica: Em relação ao cumprimento deste item da NR-10 (10.12 Situação de 

Emergência: 10.12.1; 10.12.2; 10.12.3 e 10.12.4) já abordamos essa discussão quando 

desenvolvemos a análise da 5ª exigência da Delegacia Regional do Trabalho DRT/SP 

às Concessionárias e contratadas do Setor Elétrico no ano de 2007 (a análise está 

neste mesmo capítulo subitem 3.1 � Acidente do Trabalho em eletricidade). É 

conveniente lembrar que Batista ofereceu atenção especial a esta questão, pois apesar 

da não ter tabulado as respostas, nosso pesquisador dedicou as perguntas de número 

16 a 21 para o tema do treinamento de Primeiros Socorros. 

    

 

Treinamento no Combate a incêndio (perguntas 22 � 28) 

 
Tabela 15 

Participação dos trabalhadores no treinamento de combate a incêndio 

Fonte: BATISTA, 2007: 72. 
 

 

 

 

 

 

 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Participação do treinamento de 

combate a incêndio 
 

Quant. 
 

% 
 

Quant. 
 

% 
 

Quant. 
 

% 
Sim 
Não 
Total geral 

52 
64 
116 

44,83 
55,17 
100 

24 
19 
43 

55,81 
44,19 
100 

76 
83 
159 

47,80 
52,20 
100 
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Tabela 16 

A aplicação recomendada para o extintor de gás carbônico: é em equipamento elétrico 

energizado (Classe C). 

 

Fonte: BATISTA, 2007: 73. 
 
 

Tabela 17 

Aplicação recomendada para o extintor de água pressurizada 

 

Fonte: BATISTA, 2007: 74. 
 

 

A aplicação recomendada para o extintor de água pressurizada é em matérias sólidos e 

sem presença de energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Aplicação recomendada do extintor 
de gás carbônico 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

Equipamento elétrico energizado 
Líquido inflamável 
Papel madeira 
Equipamento elétrico desenergizado 
Não souberam responder 
Total geral 

36 
23 
17 
4 
36 
116 

31,03 
19,83 
14,66 
3,45 

31,03 
100 

15 
8 
8 
3 
9 
43 

34,88 
18,60 
18,60 
6,98 

20,93 
100 

51 
31 
25 
7 
45 
159 

32,08 
19,50 
15,72 
4,40 

28,30 
100 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Aplicação recomendada para o 
extintor de água pressurizada 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

Equipamento elétrico energizado 
Líquido inflamável 
Papel e madeira 
Gás inflamável 
Não souberam responder 
Total geral 

6 
15 
62 
3 
30 
116 

5,17 
12,93 
53,45 
2,59 

25,86 
100 

1 
7 
27 
5 
3 
43 

2,33 
16,28 
62,79 
11,63 
6,98 
100 

7 
22 
89 
8 
33 
159 

4,40 
13,84 
55,97 
5,03 

20,75 
100 
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Tabela 18 

Aplicação recomendada para o extintor de incêndio de pó químico BC 

 

Fonte: BATISTA, 2007: 75. 
 
 

A aplicação recomendada para o extintor de incêndio de pó químico BC é para gás 

inflamável, tintas e solventes. 

 
Tabela 19 

Sabem selecionar o extintor recomendado para uso? 

Fonte: BATISTA, 2007: 76. 
 
 

Avaliação da pesquisa: Nosso pesquisador teve como objetivo neste conjunto de 

perguntas �avaliar a assimilação do treinamento em combate a incêndio pelos 

trabalhadores pesquisados� (BATISTA, 2007: 72). Sua constatação foi que 76 

trabalhadores receberam o treinamento e os outros 83 trabalhadores não receberam o 

exercício em Combate a Incêndio. A pesquisa abordou o emprego recomendado dos 

diversos tipos de extintores de incêndio. Para cada tipo de extintor, Batista criou uma 

tabela com os resultados obtidos (conforme reproduzimos acima), e afirma ter 

encontrado deficiência no treinamento quando assegura que: �Deficiências em 

treinamentos para situações de emergência também foram apontadas no estudo 

realizado na Refinaria de Duque de Caxias (...)� (2007: 76). Somando mais situações 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Aplicação recomendada para o 

extintor de incêndio de pó químico 

BC 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

Vegetação 
Papel e madeira 
Tintas e solventes 
Gás inflamável 
Não souberam responder 
Total geral 

2 
8 
33 
36 
37 
116 

1,72 
6,90 

28,45 
31,03 
31,90 
100 

0 
1 
13 
16 
13 
43 

0,00 
2,33 

30,23 
37,21 
30,23 
100 

2 
9 
46 
52 
50 
159 

1,26 
5,66 

28,93 
32,70 
31,45 
100 

Eletricistas Encarregados Total geral 
Sabe selecionar o extintor 
recomendado para uso 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

 
Quant. 

 
% 

Sim 
Não 
Total geral 

58 
58 
116 

50,00 
50,00 
100 

25 
18 
43 

58,14 
41,86 
100 

83 
76 
159 

52,20 
47,80 
100 



 

 

220 

nosso autor menciona um artigo de uma revista brasileira especializada em Segurança 

do Trabalho, aponta que também nos Estados Unidos os trabalhadores terceirizados 

�recebem menos treinamento em segurança e saúde e menos informações sobre 

procedimentos de emergência e riscos existentes nos locais de trabalho, do que os 

trabalhadores próprios� (2007: 77).  Sua análise final é fechada com a seguinte 

expressão �evidencia-se que os treinamentos relacionados à segurança do trabalho são 

deficientes para os trabalhadores terceirizados que atuam em diversas atividades de 

risco como refinarias de petróleo, setor elétrico etc.� (2007: 77).    

    

Conclusões do pesquisador 

       O nosso pesquisador de um modo bem conciso expõe que a partir dos resultados 

obtidos notou deficiência no treinamento da mão-de-obra terceirizada na concessionária 

estudada e que essa deficiência �poderá levar a um número maior de acidentes com 

estes trabalhadores devido a uma menor qualificação� (BATISTA, 2007: 86). Descreve 

também os fatores que �podem� estar contribuindo para a precariedade do trabalho 

nesta concessionária de energia elétrica: 1º - �a formação acadêmica dos 

trabalhadores�, ou seja, �A baixa escolaridade desses trabalhadores poderia estar 

dificultando a interpretação de procedimentos de trabalho e até mesmo a assimilação 

dos conteúdos dos treinamentos oferecidos pela empresa concessionária ou pela 

contratada� (2007: 86); 2º - em relação aos treinamentos obrigatórios � Curso de 

Manutenção e Construção de Redes de Distribuição Aérea e Curso Básico de 

Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. A pesquisa evidenciou o 

descumprimento por parte das contratadas dessa exigência contratual, o que 

evidenciou também �a ausência de fiscalização da concessionária e, o mais grave, a 

exposição dos trabalhadores a riscos que, possivelmente sejam desconhecidos por 

eles� (2007: 87), segundo Batista o conteúdo do Curso Básico não é de domínio dos 

trabalhadores visto que a pesquisa identificou �desconhecimento de procedimentos 

como a distância de segurança para aproximação de condutores energizados. 

Aproximadamente 80% dos trabalhadores não a conhecem� (2007: 87); 3º - a alta 

rotatividade desses trabalhadores nas empresas: �Como os trabalhadores trocam de 

empresas freqüentemente, possivelmente não há tempo suficiente para as empresas 
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treinarem estes trabalhadores ou as empresas não têm interesse em treiná-los� (2007: 

87). 

       Sendo necessário destacar que o pesquisador estabeleceu algumas sugestões que 

segundo ele serviriam como medidas �para minimizar� o cenário encontrado: 1º - Em 

relação ao contrato de serviço entre concessionária e empreiteira (contratada): 

�estender o prazo de contratos de serviços para prazos maiores (quatro ou cinco anos), 

com o objetivo de estabelecer uma prestação de serviços duradoura que contribuiria 

para diminuir a rotatividade dos trabalhadores� (2007: 87). Conforme o pesquisador 

com o tempo de contrato alongado haveria tempo e interesse das empresas 

prestadoras de serviços em treinarem os trabalhadores; 2º - Em relação aos acidentes 

físicos: �as empresas contratantes deverão intensificar a fiscalização dos serviços em 

campo e melhorar o processo de gestão dos contratos de prestadores de serviço� 

(2007: 88-89). Na prática a intensificação fiscalizatória se produziria por efetivação �de 

medidas administrativas na política de gestão de contratos� (2007: 89), a medida de 

Certificação do profissional: 

 
Certificação profissional, teria como objetivo o reconhecimento formal dos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências do trabalhador 

terceirizado, independentemente da forma como tenham sido adquiridos. Para o 
trabalhador conseguir a certificação profissional deverá realizar provas escrita e 

prática para comprovar suas habilidades; uma espécie de �selo de qualidade�. 

(BATISTA, 2007: 89). 
 
       E segue Batista: 

 
Para avaliar a conformidade dos trabalhadores aos padrões de competências 

as empresas do setor elétrico poderão recorrer ao auxilio de uma instituição 

certificadora. Neste caso, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial � 
SENAI, presta este tipo de serviço em diversas profissões. Convém ressaltar 

que o processo de cerificação de competência requer tempo e investimento 

financeiro para viabilizá-lo. Assim, recomenda-se que esta estrutura seja 
adotada por mais concessionárias de distribuição de energia elétrica, pois o 

problema de qualidade da mão-de-obra está presente em diversas empresas 
(...) (BATISTA, 2007: 89). 

           
 
Nossas considerações da conclusão da pesquisa: Para nós são bastante 

esclarecedoras as suas posições ao longo de seu estudo concentrado unicamente no 

treinamento inadequado, e que a priori é devido à baixa escolarização dos 

trabalhadores terceirizados pela concessionária, na proporção que nosso pesquisador 
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passa de pesquisador a consultor (conselheiro) quando indica a exigência da 

Certificação do Profissional como a solução dos problemas de gestão na área de 

segurança do trabalho e conservação ambiental da concessionária. Para nós tal visão é 

imbuída de insuficiente caracterização sociológica da educação, pois os acidentes de 

trabalho são exclusivamente atribuídos aos treinamentos impróprios, ou seja, todas as 

possibilidades de estudo da pesquisa foram reduzidas às medidas pautadas aos 

treinamentos (que conforme os dados da pesquisa se mostraram precarizado) 

oferecidos aos trabalhadores terceirizados e ainda assim pretendem a partir desses 

treinamentos reduzirem acidentes do trabalho e construir-se como apoio à Saúde e 

Segurança do Trabalho no Setor Elétrico Brasileiro. 

       Em Michel Llory encontramos que uma abordagem do trabalho vem se 

estabelecendo como corrente de pesquisa dedicada a estudar o local, ou seja, o campo 

e as situações de trabalho, tendo como pressupostos �dar a palavra aos operadores� 

sobretudo encarregados, turmas de manutenção e instalações de sistemas de riscos 

complexos. Ao se dedicar a escutar de fato os operadores participantes como 

profissionais que têm experiências de trabalho que estão no cotidiano na realidade do 

trabalho e mantêm com o trabalho uma relação �não apenas fisiológica e cognitiva, mas 

corporal e psíquica� (LLORY, 1999: 236), os pesquisadores, por exemplo, descobrem 

que: 

Existe um conjunto de prescrições, de procedimentos, de diretrizes, de 

regulamentos, a maior parte escritos, que descrevem o trabalho a fazer, 
definem o conjunto das tarefas que devam ser executadas. Na teoria, seria 
suficiente aplicar esse conjunto de procedimentos e documentos escritos para 
realizar o trabalho. (LLORY, 1999: 237). 

 
       O conjunto de procedimentos fixa o trabalho prescrito, a Segurança do Trabalho 

também é prescrita e quando os pesquisadores ouvem os operadores se descobre que 

as prescrições são �insuficientemente� específicas para a realidade do trabalho em 

relação à segurança do trabalho. �Os procedimentos comportam �brancos�, algumas 

etapas são implícitas, às vezes contêm incertezas, até mesmo erros, �bugs�, erros de 

impressão� (LLORY, 1999: 237). Pois bem, sem entender de fato a realidade dos 

operadores com seu cotidiano de trabalho e sua Segurança do Trabalho um �selo de 

qualidade� não será suficiente para se reduzir os acidentes de trabalho no setor elétrico 

terceirizado, precarizado e sem elementos educacionais reais.  
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5.3 Considerações sobre a Programação técnica dos treinamentos de NR-10 e 

SEP 

 
Curso básico: Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade (NR-10), para os 

trabalhadores autorizados: carga horária mínima � 40h.  Programação Mínima: 

 

1. Introdução à segurança com eletricidade. 

       O Departamento Nacional do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial), em sua apostila Riscos Elétricos introduz a segurança com eletricidade da 

seguinte forma: 

 
Eletricidade mata. Esta é uma forma bastante brusca, porém verdadeira, de 

iniciarmos o estudo sobre segurança em eletricidade. Sempre que trabalhar 

com equipamentos elétricos, ferramentas manuais ou com instalações elétricas, 

você estará exposto aos riscos da eletricidade. E isso ocorre no trabalho, em 
casa, e em qualquer outro lugar. (SENAI, 2005a: 7). 

 

       No livro Instalações Elétricas de Ademaro Cotrim, com o cabeçalho �Os perigos da 

eletricidade� o autor nos alerta que: 

 

Qualquer atividade biológica, seja ela glandular, nervosa seja muscular, é 

estimulada ou controlada por impulsos de corrente elétrica. Se essa corrente 

fisiológica interna se somar a outra corrente de origem externa, devido ao 

contato elétrico, ocorrerá uma alteração das funções vitais normais no 
organismo humano, que pode levar o indivíduo à morte, dependendo da 
duração da corrente. (COTRIM, 2009: 68). 
 
 

       A Comissão Tripartite Permanente de Negociação do Setor Elétrico no Estado de 

São Paulo (CPNSP), com relação ao aspecto introdução à segurança com eletricidade 

optou por apresentar o SEP (sistema Elétrico de Potência) como o sistema integrador 

da Geração, Transmissão, Distribuição e Consumo de energia elétrica �até a medição 

inclusive� (CPNSP, 2005: 11), fazendo referência às várias tensões existentes no 

sistema brasileiro que variam de 500, 440, 240, 138, 88, 69, 23, 13.8, 11.9 KV a 380, 

220, 127, 110 V. Destacando que os riscos com eletricidades estão presentes em todas 

as fases do SEP, e que independendo dos sistemas de geração (hidrelétrico, 

termoelétrico ou outro processo) todas as atividades apresentam riscos similares em 

suas interfases (geração, transmissão, distribuição e consumo): 
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Instalações e manutenções de equipamentos e maquinários (turbinas, 

geradores, transformadores, disjuntores, capacitores, chaves, sistema de 
medição etc.); 
Manutenção das instalações industriais após a geração; 
Operação de painéis de controle elétrico; 
Acompanhamento e supervisão dos processos; 
Transformação e elevação da energia elétrica; 
Processos de medição da energia elétrica. (CPNSP, 2005: 13). 

 

       A condição acima é um pouco da representação das atividades em eletricidade, 

pois várias outras do mesmo modo desenvolvidas apresentam os riscos (montagem das 

estruturas metálicas; instalações de acessórios � isoladores e pára-raios; fixação de 

cabos; desmatamento, desflorestamento e limpeza da faixa de servidão; montagem de 

subestações; manutenção das redes de distribuição aérea etc.) como, por exemplo, a 

manutenção em linha viva �energizada�.                 

     

2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade: 

       Dos diferentes tipos de riscos associados à conseqüência da eletricidade no corpo 

humano e de outros animais o choque elétrico, o arco elétrico, a exposição a campos 

eletromagnéticos e ao incêndio são os mais enfatizados: 

a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos; 

       Para o SENAI, o choque elétrico vem definido como �a perturbação de natureza e 

efeitos diversos que se manifesta no organismo humano quando este é percorrido por 

uma corrente elétrica� (2005a: 10) e pode ser analisado sob dois aspectos: 

 
Correntes de choques de baixa intensidade, provenientes de acidentes com 
baixa tensão, sendo o efeito mais grave a considerar as paradas cardíacas e 

respiratórias; 
Correntes de choques de alta intensidade, provenientes de acidentes com alta-
tensão, sendo o efeito térmico o mais grave, isto é, queimaduras externas e 

internas no corpo humano. (SENAI, 2005a: 9). 
 
 

       O choque elétrico pode ser por Contato direto �a pessoa toca diretamente a parte 

viva (condutores energizados) de uma instalação elétrica� (COTRIM, 2009: 7) e Contato 

indireto quando há o contato de pessoa ou animal com �massas que ficaram sob tensão 

devido a uma falha de isolamento� (2009: 7). 
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       Existem outras considerações amplamente divulgadas na literatura técnica para os 

tipos de choques elétricos, tais como: Choque estático: devido à descarga eletrostática 

de um capacitor; Choque dinâmico: quando ocorrem contados acidentais com 

elementos energizados, sendo que este tipo de choque ainda se divide em: a) Tensão 

de toque �é a tensão elétrica existente entre os membros superiores e inferiores do 

indivíduo, devido a um choque dinâmico� (SENAI, 2005a: 12); b) Tensão de passo �é a 

tensão elétrica entre os dois pés no instante da operação ou defeito tipo curto-circuito 

monofásico à terra no equipamento� (2005a: 14). 

 
 

 

 Tribuna Metalúrgica Edição nº. 2736  de 23/10/2009        
 
TRABALHADOR MORRE ELETROCUTADO NA [nome da empresa] 
 
Um acidente de trabalho matou o eletricista de manutenção na [nome da empresa], [nome do 

eletricista] (foto), de 35 anos. 
Ele morreu na manhã de ontem ao receber um choque elétrico quando fazia a manutenção da rede na 

fábrica em São Bernardo. Em solidariedade e protesto, os trabalhadores no turno da tarde e da noite 

paralisaram a produção. 
Hoje pela manhã, o Sindicato fará assembléia na porta da fábrica e os trabalhadores decidirão se 

mantém o protesto. 
O eletricista chegou a ser atendido pelos bombeiros civis e militares e foi removido para o Hospital 
Assunção, mas não foi possível reanimá-lo. Ele era casado e deixa dois filhos.  
O Comitê Sindical dos Trabalhadores na [fábrica] acompanhou todo o trabalho de resgate do 

companheiro. 
Ontem mesmo, o coordenador da CSE, entrou em contato com a direção da empresa e exigiu a 

apuração integral dos fatos, entre eles por que o eletricista fazia manutenção em rede elétrica 

energizada. 
SOLIDARIEDADE 
�Estamos inteiramente solidários com a família do companheiro e vamos desenvolver todos os esforços 

possíveis para ajudá-lo. Também acompanharemos a perícia e a investigação do acidente, até que 

todas as causas sejam esclarecidas�, afirmou [o coordenador da CSE], completando que só assim 

poderemos evitar que outros acidentes desse tipo aconteçam. 
Fonte: TRIBUNA METALÚRGICA DO ABC, Ed. Nº. 2736 de 23/10/2009. 

 

       O percurso da corrente elétrica externa no corpo humano pode ser, por exemplo: 

Da cabeça para o pé direito; Da mão direita para o pé esquerdo; Da mão direita para a 

mão esquerda; Da cabeça para a mão esquerda; Do pé direito para o pé esquerdo.        
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Principais efeitos de uma corrente elétrica externa (choque elétrico) no corpo humano: 

A Tetanização 

  
É um fenômeno decorrente da contração muscular produzida por uma corrente 

elétrica. Verifica-se que, sob a ação de um estímulo, o músculo se contrai e, em 

seguida, retorna ao estado de repouso, devido a uma diferença de potencial 

elétrico em uma fibra muscular. Se houver um segundo estímulo antes do 

repouso, os dois efeitos poderão se somar. Diversos estímulos simultâneos 

produzem contrações repetidas do músculo, de modo progressivo; é a chamada 

contração tetânica. Quando a freqüência dos estímulos ultrapassa certo limite, o 

músculo é levado à contração completa e permanece nessa condição até que 

cessem os estímulos, retornando lentamente ao estado de repouso. (...) Para 

valores elevados de corrente, a excitação muscular pode ser suficientemente 

violenta, de modo a provocar uma explosão de contração muscular, levando 

uma pessoa a se movimentar muitas vezes, a fim de libertar-se do choque 
elétrico. (COTRIM, 2009: 68). 
 

 

       Queimaduras (efeito Joule ou efeitos térmicos da corrente) são produzidas pela 

densidade e pelo total de tempo em que o corpo é percorrido pela corrente elétrica 

externa �o calor produz a destruição de tecidos superficiais e profundos, bem como o 

rompimento de artérias, com conseqüente hemorragia e destruição dos centros 

nervosos� (2009: 69). As correntes elétricas são responsáveis por tipos de queimaduras 

exteriores e interiores de intenso e �difícil cura�. A Parada Respiratória acontece quando 

a corrente elétrica externa no corpo humano for de longa duração. A corrente elétrica 

produzirá �sinais de asfixia na pessoa, graças à contração de músculos ligados à 

respiração e/ou à paralisia dos centros nervosos que comandam a função respiratória. 

Se a corrente permanece, a pessoa perde a consciência e morre por asfixia� (COTRIM, 

2009: 69). A Fibrilação Ventricular do Coração é considerado o mais grave fenômeno 

fisiológico que pode ocorrer quando a corrente elétrica externa passa pelo corpo 

humano, por seu efeito complexo e na maioria das vezes fatal: 

 
Sabe-se que o músculo cardíaco (miocárdio) se contrai ritmicamente de 60 a 90 

vezes por minuto e sustenta, como se fosse uma bomba, a circulação 

sangüínea nos vasos. A contração da fibra muscular é estimulada por impulsos 
elétricos provenientes do nódulo sinoatrial (NSA), situado na parte superior do 

átrio direito, e é um gerador biológico de impulsos elétricos que comanda o 

coração. Por meio de tecidos específicos de condução (feixe de His e rede de 

Purkinje), os impulsos de comando provenientes do nódulo sinoatrial são 

transmitidos às fibras musculares da parede do ventrículo do coração. 
Se à atividade elétrica fisiológica normal se acrescenta uma corrente elétrica de 

origem externa e muitas vezes maior que a corrente biológica, é fácil imaginar o 

que se sucede com o equilíbrio elétrico do corpo. As fibras do coração passam 
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a receber sinais elétricos excessivos e irregulares, e as fibras ventriculares 

ficam superestimuladas de maneira caótica e passam a contrair-se 
desordenadamente, uma independente da outra, de modo que o coração não 

possa mais exercer sua função. É a fibrilação ventricular, responsável por 

tantas mortes decorrentes de acidentes elétricos, na qual as fibras 
musculares do ventrículo vibram desordenadamente, estagnando o sangue 
dentro do coração. Dessa maneira, não há irrigação sangüínea pelo corpo, a 

pressão arterial cai a zero e a pessoa desmaia e fica em estado de morte 

aparente. A fibrilação ventricular é acompanhada da parada respiratória da 

vítima. (COTRIM, 2009: 69). 
        

       Como vimos o choque elétrico é bastante perigoso para o corpo humano [�conjunto 

heterogêneo de líquidos e tecidos orgânicos de resistividade variável cujos valores 

maiores são encontrados na pele, no tecido ósseo e no tecido adiposo� (COTRIM, 

2009: 73)], além disso, devem-se observar as principais variáveis determinantes de 

gravidade do choque elétrico ao ser humano: percurso da corrente elétrica; 

características como natureza da corrente elétrica; resistência elétrica do corpo humano 

(estado da pele, local de contato, área de contato); duração do contato etc. 

 

       Resistência elétrica do corpo humano, por exemplo, a resistência elétrica 

apresentada pela pele à passagem de Corrente, considerando que o contato foi em um 

circuito elétrico de uma diferença de potencial de 120 volts: Quando a pele Seca: I = 

120V / 400.000 ohms = 0,3mA; Quando a pele Molhada: I = 120V / 15.000 ohms = 8mA. 

 

b) arcos elétricos; queimaduras e quedas; 

       Arco elétrico para a CPNSP se distinguiu �pelo fluxo de corrente elétrica através do 

ar� (2005: 24), definindo que sua produção geralmente acontece quando se manobra 

(conexão ou desconexão) dispositivos elétricos ou em caso do aparecimento de um 

curto-circuito nas instalações elétricas. Completando a caracterização a Comissão, 

além disso, informa que o Arco elétrico possui energia para queimar as roupas (da 

pessoa exposta a ele) como também provoca incêndio e �emitir vapores de material 

ionizado� e �raios ultravioletas�. Ao examinarmos as observações do SENAI, 

encontramos que o Arco elétrico (ou arco voltaico) em sua ocorrência se dá no tempo 

de curtíssima duração �menor que ½ segundo� (2005a: 25), no entanto, a temperatura 

que ele pode atingir é aproximadamente 20.000ºC, provocando queimaduras nas 

pessoas que estejam no raio de alguns metros. Dependendo da energia liberada pelo 
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Arco elétrico a pessoa fica exposta também aos riscos adicionais como lesões no corpo 

e quedas se estiver trabalhando em altura. 

           

c) campos eletromagnéticos. 

 

É gerado quando a passagem da corrente elétrica nos meios condutores. (...). 
Os trabalhadores que interagem com Sistema Elétrico de Potência estão 

expostos ao campo eletromagnético, quando da execução de serviços em 

linhas de transmissão aérea e subestações de distribuição de energia elétrica, 

nas quais empregam-se elevados níveis de tensão e corrente. 
Os efeitos possíveis no organismo humano decorrente da exposição ao campo 

eletromagnético são de natureza elétrica e magnética. Onde o empregado fica 

exposto ao campo onde seu corpo sofre uma indução, estabelecendo um 

diferencial de potencial entre o empregado e outros objetos inerentes às 

atividades. (CPNSP, 2005: 24). 
 

 

       Há estudos que indicam a radiação eletromagnética como causadora de 

aparecimentos de tumores, mas poucos órgãos oficiais confirmam tais pesquisas. 

Conforme o SENAI �é certo afirmar que essa exposição promove efeitos térmicos e 

endócrinos no organismo humano� (2005a: 29). Os aparelhos como marca-passo, 

amplificador auditivo, dosadores de insulina etc., quando expostos aos campos 

eletromagnéticos sofrem interferência em seus circuitos eletrônicos e são acometidos 

de disfunção sendo extremamente prejudicial ao indivíduo que faz uso de tais 

aparelhos. Do mesmo modo, pessoas que possuam próteses metálicas quando 

expostas às radiações eletromagnéticas podem sofrer lesões devido ao aquecimento 

que a radiação causa nas peças metálicas. Para o trabalhador em eletricidade, além 

dos cuidados acima também é necessário observar que �a passagem de corrente 

elétrica em condutores gera um campo eletromagnético� (2005a: 29), induzindo uma 

corrente em circuitos próximos, ou seja, um circuito que está desernegizado pode ser 

energizado por outro circuito indutor que esteja muito próximo.         

 

3. Técnicas de Análise de Risco. 

       A análise de risco conforme o SENAI �é um conjunto de métodos e técnicas que 

aplicado a uma atividade identifica e avalia qualitativa e quantitativamente os riscos que 
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essa atividade representa para a população exposta, para o meio ambiente (...)� 

(2005a: 49).  

   

4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 

       A NBR 5410: 2004 indica que a proteção contra choques elétricos compreende 

dois tipos de proteção: Proteção básica contra contatos diretos (isolação das partes 

vivas; uso de barreiras ou invólucros; uso de dispositivos de proteção à corrente 

diferencial/residual; limitação de tensão) e Proteção supletiva contra contatos indiretos 

(equipotencialização e secccionamento automático da alimentação). 

    

a) desenergização; 

       É o modo de garantir a ausência total de energia (tensão elétrica) no sistema para 

uma intervenção segura e controlada pelo grupo de trabalho. Conforme o SENAI este 

conjunto de procedimentos que visa à segurança pessoal dos trabalhadores envolvidos 

diretamente e dos envolvidos indiretamente com os sistemas elétricos, devem ser 

realizados �por no mínimo duas pessoas� (2005a: 57).    

 

b) aterramento funcional (TN / TT / IT), de proteção, temporário; 

ATERRAMENTO FUNCIONAL E DE PROTEÇÃO 

       Aterramento é a ligação proposital da carcaça de um equipamento elétrico com a 

terra. Nas instalações elétricas os aterramentos são separados por tipos: 

 

Aterramento funcional: consiste na ligação à terra de um dos condutores do 

sistema, geralmente o neutro, e está relacionado ao funcionamento correto, 
seguro e confiável da instalação. 
Aterramento de proteção: consiste na ligação à terra das massas e dos 

elementos condutores estranhos à instalação, que visa à proteção contra 

choques elétricos por contato indireto. (COTRIM, 2009: 79). 
 

       O aterramento elétrico temporário é uma ligação com baixa impedância �intencional 

à terra� com a função de evitar �acidentes gerados pela energização acidental� de uma 

rede ou circuitos como também objetiva a proteger o grupo de trabalhadores �contra 

descargas atmosféricas� nos circuitos sob a intervenção destes trabalhadores. O 

aterramento temporário �deverá ser adotado a montante (antes) e a jusante (depois) do 
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ponto de intervenção do circuito e derivações se houver, salvo quando a intervenção 

ocorrer no final do trecho. Deve ser retirado ao final dos serviços� (CPNSP, 2005: 33). 

       Os esquemas básicos de aterramentos funcionais (TT / TN / IT) são classificados 

conforme a simbologia da NBR 5410 de 2004, onde: 

 

 

 

Onde a primeira letra designa a situação da alimentação em relação à terra: 

T = o ponto diretamente aterrado 
I = isolação de todas as partes vivas em relação à terra (aterrado por meio de impedância razoável). 
 
Para a segunda letra temos a designação da situação da instalação elétrica em relação à terra: 
T = massas diretamente aterradas 
N = massas ligadas ao ponto da alimentação aterrado (normalmente o ponto neutro ou pelo aterramento 

da fonte de alimentação por meio de um condutor separado). 
 
As letras eventuais indicam a disposição do condutor neutro de proteção: 
S = funções de neutro e de proteção assegurados por condutores distintos PE 
C = funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor PEN. (COTRIM, 2009; CPNSP, 

2005). 
 

Segundo a NBR IEC 60050 (826), o condutor de proteção (símbolo PE) é 

definido como o condutor que interliga eletricamente massas, elementos 
condutores estranhos à instalação, os barramentos de eqüipotencialização e ou 

pontos de alimentação ligados à terra. (COTRIM, 2009: 90). 
  

 

       ESQUEMA TT 

       No esquema TT, o ponto da alimentação (geralmente, o secundário do 

transformador com seu ponto neutro) está diretamente aterrado (aterramento próprio) e 

as massas da instalação estão ligadas a um eletrodo de aterramento (ou mais de um 

eletrodo), separadamente do eletrodo de aterramento da alimentação.        

Condutor neutro 

Condutor de proteção 

Condutor combinado as funções de 

neutro e de condutor de proteção 

(PEN) 
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 Figura 4: Esquema TT 

Onde: 

RF � resistência do aterramento da fonte de alimentação; 
RM � resistência do aterramento da massa do equipamento elétrico. 
 

Trata-se de um esquema em que o percurso de uma corrente proveniente de 
uma falta fase-massa (ocorrida em um componente ou em um equipamento de 
utilização da instalação) inclui a terra e que a elevada impedância (resistência) 

desse percurso limita o valor da corrente de curto-circuito. (COTRIM, 2009: 90). 
   

   I(curto-circuito) = UFN / RM + RF 

 

       As correntes de falta direta (contato entre parte viva e massa, entre parte viva e 

condutor de proteção e ainda entre partes vivas) faz-massa são de intensidade inferior 

à de uma corrente de curto-circuito fase-neutro. Utiliza-se o esquema TT, por exemplo, 

quando a fonte de alimentação estiver muito distante da carga. 

 

ESQUEMA TN 

       No esquema TN o ponto da alimentação é geralmente aterrado diretamente pelo 

Neutro e as massas dos equipamentos elétricos estão ligadas a este ponto por um 

condutor de metal. O esquema é o TN-S quando �as funções de neutro e de proteção 

forem feitas por condutores distintos (N e PE)� (COTRIM, 2009: 91).  
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Figura 5: Esquema TN-S 
  

       Já para o esquema TN-C as funções de neutro e de proteção são asseguradas por 

um único condutor o PEN. 

   

 
Figura 6: Esquema TN-C 
 

       Nos esquemas TN-S ou TN-C a concepção existente é para que �o percurso da 

corrente de falta fase-massa seja constituído por elementos condutores metálicos e, 

portanto, possua baixa impedância e alta corrente de curto-circuito� (2009: 91).  

 

ESQUEMA IT 

       Para o esquema IT, �não existe nenhum ponto de alimentação diretamente 

aterrado; ele é isolado da terra ou aterrado por uma impedância (Z) de valor elevado. 

As massas são ligadas à terra por meio de eletrodo ou eletrodos de aterramento 

próprios� (2009: 92). Nos alerta Cotrim: 
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Nesse esquema, a corrente resultante de uma única falta fase-massa não 

possui, em geral, intensidade suficiente para fazer a proteção atuar, mas pode 

representar um perigo para as pessoas que tocarem a massa energizada, em 
virtude das capacitâncias da linha em relação à terra (principalmente no caso 

de alimentadores longos) e à eventual impedância existente entre a 

alimentação e a terra. Somente em dupla falta fase-massa, em fases distintas, a 
corrente de curto-circuito poderá provocar a atuação da proteção. (COTRIM, 
2009: 92). 

 

       Mencionando que neste esquema de aterramento IT é utilizado na indústria em 

alguns setores específicos, e a impedância (Z) é projetada para que a corrente de 

curto-circuito na primeira falta de fase-massa, seja de um valor baixo e limitado, desta 

forma essa corrente de curto-circuito �sinaliza apenas a existência da primeira falta�, 

acionando a equipe de manutenção.           

 

 
Figura 7: Esquema IT 
 

       Este tipo de aterramento é privilegiado quando há necessidade de se proteger o 

circuito elétrico de sobretensões ou oscilações de tensão provocadas por fenômenos de 

ressonância. 

 

ATERRAMENTO TEMPORÁRIO 

 

       Este aterramento elétrico tem por finalidade evitar acidentes gerados por 

energização acidental da fonte de alimentação, durante, por exemplo, a intervenção de 

trabalhadores em uma manutenção da instalação elétrica além de proteger contra 

descargas atmosféricas o circuito em intervenção.     
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c) equipotencialização; 

       Todas as massas (carcaça de equipamentos elétricos) de uma edificação 

(amarração de ferragem) devem estar ligadas mecanicamente entre si, deste modo 

equipotencialização é o procedimento que consiste em interligar as instalações elétricas 

e os equipamentos elétricos de um determinado local em um único aterramento. A 

equipotencialização tem basicamente como fins a proteção contra o choque elétrico. 

 

d) seccionamento automático da alimentação; 

       Este princípio de proteção contra: contatos diretos e indiretos; sistema de altas 

temperaturas; arcos elétricos; altas correntes; correntes de curto-circuito; sobre 

tensões. É baseado fundamentalmente em duas condições. A primeira que exista um 

percurso para a corrente de falta de fase-massa por meio de aterramento (TN, TT ou 

IT); a segunda que seja previsto o seccionamento da corrente de falta por um 

dispositivo de proteção adequado que atue em um tempo do mesmo modo 

adequadamente.  

 

e) dispositivos a corrente de fuga; 

       São dispositivos que têm a finalidade de desligar a fonte de energia elétrica do 

circuito em que estiver instalado na ocorrência de uma corrente de fuga que ultrapasse 

um valor predeterminado. Além do que os dispositivos a corrente de fuga para operar 

deve está ligado no mesmo sistema de aterramento do restante da instalação ou 

equipamento elétrico. 

       A atuação de operação de um dispositivo à corrente de fuga deve ser projetado 

com a sensibilidade no máximo de 30 mA, sendo que no limiar desta faixa a corrente 

elétrica no corpo humano já pode causar a fibrilação ventricular que pode ocorrer a 

morte da pessoa.        

 

f) extra baixa tensão; 

       O sistema de extra baixa tensão de segurança é designado pela NBR 5410 de 

SELV (do inglês �separated extra-low voltage�): 
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É considerado pela norma como uma medida de proteção contra contatos 

diretos e indiretos, a qual envolve prescrições relativas à alimentação e à 

instalação dos circuitos. Trata-se de um sistema eletricamente separado da 
terra e de outros sistemas, de tal modo que a ocorrência de uma única falta não 

resulta em risco de choque elétrico. (COTRIM, 2009: 227). 
 

       O outro sistema de extra baixa tensão de segurança é o PELV (do inglês �protected 

extra-low voltage�): 

 

Refere-se a um sistema de extrabaixa tensão de segurança que não é 

eletricamente separado da terra, mas que atende a todos os requisitos de um 
SELV, de modo equivalente. Podemos dizer, simplesmente, que os circuitos 
PELV é a versão �aterrada� do SELV, ou seja, os circuitos PELV podem ser 

aterrados ou ter massas aterradas. (COTRIM, 2009: 227).    
    

       A proteção básica destes sistemas �consiste em limitar a tensão dos circuitos 

alimentados a valores que, mesmo em caso de falta, não possam ser superiores à 

tensão de contato-limite� (COTRIM, 2009: 227). Esta limitação da tensão evita o risco 

de choque elétrico no caso de contato direto ou indireto.       

 
g) barreiras e invólucros; 

       São todos os dispositivos mecânicos que impedem o contato com as partes com 

energia viva das instalações elétricas. Exemplo: telas de proteção, tampas de painéis 

etc. 

 
h) bloqueios e impedimentos; 

       São ações destinadas a manter os dispositivos de manobras em determinada 

posição conforme a decisão da equipe envolvida. Na prática trata-se do Programa de 

Controle de Energia Perigosas � PCEP, o qual se efetiva por meio de travamento 

mecânico com o uso de fechaduras, cadeados, placas de sinalização etc. 

 
i) obstáculos e anteparos; 

       A aproximação física não intencional das partes energizadas de um circuito elétrico 

deve ser impedida por meio de obstáculos e anteparos, que não ofereçam riscos 

mecânicos aos circuitos e principalmente aos humanos que estão próximos das 

instalações elétricas.    
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j) isolamento das partes vivas; 

       As partes vivas, isto é, energizadas de um circuito elétrico devem estar isoladas de 

outras partes, por exemplo, da estrutura mecânica onde o circuito elétrico é instalado. 

Esta isolação é constituída pelos materiais dielétricos (não condutores de eletricidade).  

 
k) isolação dupla ou reforçada; 

       A isolação básica é a destinada para as partes vivas com função central de 

proteger contra o choque elétrico, a isolação suplementar consiste em ser uma isolação 

adicional destinada a assegurar também a proteção contra o choque elétrico no caso de 

falha da isolação básica. Portanto, a isolação dupla ou reforçada é a isolação composta 

por duas isolações (básica e suplementar), como, por exemplo, é aplicada nos 

equipamentos portáteis como furadeiras elétricas manuais etc. 

 

l) colocação fora de alcance; 

       Conforme normalização há um distanciamento mínimo a ser obedecido para que 

nas proximidades dos circuitos elétricos seja previstos lugares destinados a operação e 

manutenção com a máxima proteção contra contatos diretos ou indiretos, isto é, a 

delimitação da zona fora do alcance normal deve observar a partir das gamas de 

tensões elétricas a instalações de obstáculos com dimensões e graus de riscos próprios 

para a tensão elétrica instalada, além da demarcação conveniente para evitar 

aproximação de pessoas que circulem no entorno.   

 

m) separação elétrica. 

       As instalações de salas cirúrgicas de hospitais são os maiores exemplos dessa 

medida de controle contra choques elétricos. A separação elétrica como medida de 

proteção é prevista pela NBR 5410: 2004, consistindo na alimentação de um circuito 

por meio de uma fonte de separação, que na prática é um transformador de separação: 

 

As partes vivas do circuito separado não devem ter qualquer ponto comum com 

outro circuito nem qualquer ponto aterrado. Para evitar riscos de faltas para a 
terra, recomenda a NBR 5410 que seja dada atenção especial à isolação 

dessas partes em relação á terra, principalmente no que concerne aos cabos 

flexíveis (...) as massas existentes devem ser ligadas entre si por condutores de 

eqüipotencialidade não aterrados; esses condutores não devem ser ligados a 
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condutores de proteção, às massas de outros circuitos nem a elementos 

condutores estranhos à instalação. (COTRIM, 2009: 233-234). 
 

       O circuito com separação elétrica, de fato é um circuito �ilhado�, ou seja, um 

sistema isolado, sendo que sua principal característica consiste em que a falta não 

origina nenhuma corrente de falta, pois não existi nenhum percurso de retorno no 

próprio circuito.    

   

5. Normas Técnicas Brasileiras � NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras. 

       No Brasil as instalações elétricas são administradas tecnicamente quanto às 

aplicações, condições de funcionamento, de segurança (de pessoas e animais 

domésticos) e conservação de bens basicamente por normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas � ABNT. A NBR-5410 � Instalações de Baixa Tensão, tem sua 

última versão em vigor desde 2004, considerando que baixa tensão é a tensão nominal 

igual ou inferior a 1.000V em corrente alternada (CA) ou a 1.500V em corrente contínua 

(CC); a NBR 14039 � Instalações Elétricas de Média Tensão (de 1.0 KV a 36.2KV). 

Além destas duas principais a ABNT conta com uma admirável quantidade de Normas 

Técnicas (dirigidas para as atividades com Energia Elétrica) interrelacinadas entre si, 

fundamentando todas as aplicações específicas inclusive em todas as faixas de 

tensões comercializadas no país, privilegiando, por exemplo, os sistemas de proteção 

como o Sistema de Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas � SPDA 

fixado sucintamente na NBR 5419. 

          

6. Regulamentações do MTE:        

a) NR�s; 

       Na década de 70 no Brasil, a saúde e a segurança do trabalho tornaram-se força 

de lei federal, quando em 1977 foi aprovado na Consolidação das Leis do Trabalho � 

CLT, a cláusula: �Da Segurança e Medicina do Trabalho�, que estabeleceu sob sua 

competência um conjunto de normas para a demanda da segurança do trabalho 

denominadas de Normas Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho 

(NR�s), com o escopo de aplicar medidas e princípios de Segurança e Medicina do 
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Trabalho entre os diversos ramos profissionais em destaque no conjunto industrial 

brasileiro. 

 

b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 

        
       A redação atual da NR-10 estabelece o objetivo, medidas e campo de aplicação 

para a segurança do trabalho em eletricidade. 

 

c) qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 

       Dentre as várias prescrições da NR-10 estão estabelecidos no Item 10.8 os 

critérios que conforme determinação da Norma atendam o caráter profissional para os 

trabalhadores atuarem em Instalações Elétricas: �10.8 - HABILITAÇÃO, 

QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES� 

(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 101).  

      

7. Equipamentos de proteção coletiva. 

       As operações em Instalações Elétricas e em suas proximidades exigem que os 

trabalhadores usem Equipamentos de Proteção Coletiva � EPC. Nos cursos básicos 

sobre a NR-10 se exige este tema como uma forma de criar independente da frente em 

que atue o trabalhador-aluno, ele deverá ter conhecimento da existência dos EPC�S e 

sua finalidade. 

 

8. Equipamentos de proteção individual. 

       A Norma Regulamentadora NR-6: Equipamento de Proteção Individual � EPI, fixa 

que EPI é todo dispositivo usado individualmente pelo empregado para a prevenção 

contra os riscos que ameaçam a saúde e a segurança do trabalho. A NR-6 estabelece 

também que o empregador é responsável (obrigado) em fornecer, gratuitamente, o EPI 

adequado ao risco que o trabalhador é exposto no exercício do trabalho. A NR-6 é 

concretizada com a Constituição Federal e com a Consolidação das Leis do Trabalho � 

CLT (Artigo 157 e 158). 

        

9. Rotinas de trabalho � Procedimentos: 
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       O objetivo deste ponto é solicitar que os executantes de serviços em eletricidade 

adotem a sistematização de definir procedimentos básicos para as atividades 

realizadas no conjunto das instalações elétricas.        

 
a)  instalações desenergizadas; 

       A elaboração dos procedimentos consiste em planejar, programar, coordenar e 

executar atividades no sistema possibilitando que a tarefa seja realizada com as 

instalações elétricas desenergizadas. Os procedimentos deverão buscar as soluções 

técnicas de proteção como os impedimentos de equipamento (eliminação da 

possibilidade de energização indesejável = condição de impedimento), constando as 

referências do autorizado e responsável pelo serviço (anuência da empresa); 

documentar através emissão de Pedido para Execução de Serviço � PES e Autorização 

para Execução de Serviço � AES. Todo o processo deverá ser comunicado de modo 

prévio aos usuários da energia elétrica; enumerar as etapas programadas para a 

execução das manobras e demais ocorrências que julgar necessárias para a segurança 

do serviço.         

 

b)  liberação para serviços; 

       Esta prescrição indica a necessidade de se definir os passos e os conceitos 

básicos adotados para os procedimentos gerais envolvidos na realização da atividade: 

 

Procedimentos básicos para a liberação 
O programa de manobra deve ser conferido por um empregado diferente 
daquele que o elaborou. (...) A liberação para execução de serviços 

(manutenção, ampliação, inspeção ou treinamento) não poderá ser executada 

sem que o empregado responsável esteja de posse do documento específico, 

emitido pela área funcional, que autorize a liberação do serviço. (CPNSP, 2005: 

58). 
 

c)  sinalização; 

       A sinalização de segurança é o procedimento de orientar, alertar, avisar e advertir 

através de sinais padronizados da existência de riscos ou da condição de perigo 

naquele ambiente de realização da atividade. As proibições de ingressos nos locais do 

trabalho com característica de perigo de morte é extremamente importante no caso da 

atividade com energia elétrica.  
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d) inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento. 

       As inspeções regulares nas áreas de trabalho, nos serviços, no ferramental ou 

equipamentos: 

 
Constituem em um dos mecanismos mais importantes de acompanhamento dos 
padrões desejados, cujo objetivo é a vigilância e controle das condições se 
segurança do meio ambiente laboral, visando à identificação de situações 

�perigosa� e que ofereçam �riscos� à integridade física dos empregados, 

contratados, visitantes e terceiros que adentrem a área de risco, evitando assim 

que situações previsíveis possam levar a ocorrência de acidentes. (CPNSP, 

2005: 63). 
 

       As inspeções internas podem ser: gerais, parciais, periódicas, devido denúncias, 

rotineiras, programadas, oficiais etc. 

   

10. Documentação de instalações elétricas. 

       Este processo é fixado pelo item 10.2 � Medidas de Controle: 

 

10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas 

medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, 

mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a 

saúde no trabalho. 
10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais 

iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do 

meio ambiente do trabalho. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 
97). 
 

 
        A exigência da constituição de um prontuário para as instalações elétricas com as 

medidas de controle próprias para o trabalho com eletricidade deve ser integrada nas 

demais iniciativas de cada empresa e deste modo fazer parte da política do sistema de 

saúde do trabalho, com evidências de documentação adequada e formalizada para 

constituição de garantia de cumprimento de cada alínea dos itens que compõem o 

prontuário. Cada empresa conforme sua estrutura e composição têm formulários e 

registros para os procedimentos que realiza. 

 

11. Riscos adicionais: 
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       Os riscos adicionais são aqueles (além dos elétricos) decorrentes a que cada 

ambiente de trabalho pode proporcionar direto ou indiretamente contra a saúde e a 

segurança do trabalho em eletricidade. (SENAI, 2005a). 

 
a)  altura; 

       O trabalho desenvolvido pode ocasionar diversas lesões ergonômicas como 

também ocasionar óbito devido uma queda, por exemplo. Para realização da atividade 

em altura é necessário a realização de exames médicos específicos (ASO � Atestado 

de Saúde Ocupacional: com indicação formal de que a pessoa está apta a executar 

trabalho em local elevado), ser treinado e orientado para desenvolver as atividades e 

conhecer todos os riscos envolvidos na situação de altura (assim como está treinado 

com técnicas de movimentação e resgate em estruturas elevadas), está treinado para o 

uso correto dos equipamentos de trabalho (escadas, andaime, cesta aérea etc.), e 

devidamente familiarizado com os equipamentos de proteção individual ou coletivo.   

 

b) ambientes confinados; 

       A definição de ambiente confinado é assinalada por: 

 

Qualquer área não projetada para ocupação contínua, movimentação restrita, a 

qual tem meios limitados de entrada e saída e a ventilação existente é 

insuficiente para remover contaminantes perigosos e/ou 
deficiente/enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver. 

(CPNSP, 2005: 129). 
 

       O ingresso nesses ambientes só pode ocorrer a partir de um conjunto de medidas: 

identificação e avaliação dos riscos existentes; monitorização da atmosfera por meio de 

equipamento próprio para medição de potencial explosivo; elaboração de planos de 

resgate caso haja um incidente; número de pessoas suficiente para que uns entre e 

outros fiquem de fora etc. Além disso, todos os pré-requisitos do trabalho em altura 

adaptados para o acesso em ambiente confinado (exames médicos, EPI, EPC, 

Treinamento etc.). 

 

c) áreas classificadas; 
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       São todas as áreas com potencialidade de explosão. Segundo as recomendações 

da IEC 79-10 (Classification of Hazardous Areas), as áreas se classificam em: 

 
Zona 0 Área na qual uma mistura de gás/ar, potencialmente explosiva, está presente 

continuamente ou por grandes períodos de tempo. 

Zona 1 Área na qual a mistura gás/ar, potencialmente explosiva, pode estar presente durante o 

funcionamento normal do processo. 

Zona 2 Área na qual uma mistura de gás/ar, potencialmente explosiva, não está normalmente 

presente. Caso esteja, será por curtos períodos.  

Quadro 17: Áreas classificadas 
Fonte: SENAI, 2005a: 33. 
 

       Os equipamentos elétricos devem ser classificados para serem instaladas em 

áreas classificadas, todas as precauções devem ser tomadas conforme os itens 

anteriores, a redução e a potencialidade da atmosfera explosiva exigem que seja 

efetuada a eliminação de um dos fatores da combustão. 

       

d) umidade; 

       As condições que influenciam externamente as instalações elétricas de um modo 

geral estão ligadas a fatores como meio ambiente, utilização, e construção das 

edificações. Entretanto, fora a influência de fatores como temperatura, condições 

climáticas, água no ambiente etc., a NR-10 chama a atenção para que sejam 

verificadas as questões como a pele seca ou a pele molhada do trabalhador como 

possibilidade real da diminuição da resistência elétrica da pessoa na presença de 

lugares úmidos e a probabilidade do choque elétrico se efetivar caso a corrente de falta 

percorra o corpo humano. O contato das pessoas com o potencial da terra como 

evidencia a NBR 5410: 2004 somos maiores quando a �umidade no ar propicia a 

diminuição da capacidade disruptiva do ar, aumentando assim o risco de acidentes 

elétricos� (SENAI, 2005a: 37).  

 

e) condições atmosféricas. 

       É necessário se observar que as condições atmosféricas com predominância de 

raios são imprevisíveis, na proporção de suas características elétricas como também 
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em relação aos efeitos grais. Na prática não se determina e nem se impede que um raio 

complete seu percurso. Deste modo todas as medidas de proteção têm efeito de 

diminuir a destruição ocasionada pelo raio. 

   

12. Proteção e combate a incêndios: 

a) noções básicas; b) medidas preventivas; c) métodos de extinção; d) prática. 

       Nesta etapa do treinamento há uma divisão obrigatória entre teoria e prática no 

combate a incêndio, oito horas são destinadas ao entendimento das noções básicas 

sobre a teoria do fogo o uso específico de cada agente extintor para seu combustível 

próprio, a adoção de medidas preventivas e por fim a outras oito horas do treinamento 

são executadas em campo onde o trabalhador-aluno exercita com extintores em mãos 

�apagando o fogo�. 

 

13. Acidentes de origem elétrica: 

a) causas diretas e indiretas; 

       Causas Diretas � contatos diretos com partes vivas (tensão/corrente elétrica); 

contatos indiretos com partes metálicas (massa) que ficam energizadas devido falha de 

isolamento (caso mais comum o corpo fica sob tensão elétrica entre fase e terra).   

       Causas Indiretas � descargas atmosféricas (raios); tensão estática; tensões 

induzidas em linhas de transmissão de alta-tensão.    

 

b) discussão de casos. 

       A orientação neste tema do treinamento é discutir casos de acidentes de origem 

elétrica que foram noticiados pela mídia, buscando pormenorizar o fato com elementos 

detalhados para depois se avaliar quais foram às causas imediatas e as causas básicas 

que agiram como agentes do acidente. Infelizmente, no Brasil o que não falta é 

exemplos de óbitos com eletricidade vide relatório anual da fundação COGE, que 

apresenta apenas uma parte da estatística das ocorrências de acidentes com 

trabalhadores em eletricidade.      

 
 

14. Primeiros socorros:        
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a)  noções sobre lesões; b)  priorização do atendimento; c) aplicação de respiração 

artificial; d) massagem cardíaca; e)  técnicas para remoção e transporte de acidentados; 

f) práticas. 

       Igualmente ao componente Combate a Incêndio, este ponto traz como orientação 

que o estudo seja dividido em teoria e prática (executar a teoria e as técnicas de 

primeiros socorros em equipamentos e bonecos próprios para esses fins).  

       A NR-10 para a Situação de Emergência: 

 
10.12.1 As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com 

eletricidade devem constar do plano de emergência da empresa. 
10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e 
prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente por meio de 
reanimação cardio-respiratória. 
10.12.3 A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e 

adequados às suas atividades, disponibilizando os meios para a sua aplicação. 
10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar 
equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações 

elétricas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103).  
 

 
15. Responsabilidades. 

       Na NR-10 Responsabilidades: 

 
10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias 

aos contratantes e contratados envolvidos. 
10.13.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores 

informados sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos 
procedimentos e medidas de controle contra os riscos elétricos a serem 

adotados. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103-104). 
 

 
       Em igual quantidade para a CPNSP (2005) como para o SENAI (2005), a questão 

Responsabilidade Solidária (entre empregador e empregado) estabelecida na NR-10 é 

uma extensão de Leis já Consolidadas na Constituição Federal e na CLT. 

 

Curso complementar: Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas 

proximidades. É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado, 

com aproveitamento satisfatório, do curso básico definido anteriormente. Carga horária 

mínima - 40h. Programação Mínima: 
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       O Curso complementar foi analisado a partir de material construído para o 

treinamento de trabalhadores-alunos de uma unidade industrial, que recebe da 

concessionária de energia elétrica dois circuitos de transmissão em 88KV, possuindo 

um pátio externo da subestação (principal) onde estão instalados dispositivos de 

proteção e de seccionamento (pára-raios, seccionadoras e disjuntores) e vários 

transformadores de 15MVA, no qual os secundários dos transformadores saem circuitos 

de 13.200V e a partir da SE (principal) se dirigem para várias subestações de 

13.200/380V construídas na planta fabril.    

 

1. Organização do Sistema Elétrico de Potencia � SEP. 

       O conceito de SEP adotado na NR-10 (SEP: conjunto das instalações e 

equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até 

a medição, inclusive.) é o mesmo empregado pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas � ABNT, NBR 5460 (1992) � Sistema elétricos de potência � terminologia. A 

importância da discussão inicial no treinamento consiste em apresentar o conjunto de 

equipamento e instalações que se destinam à geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, e do mesmo modo apresentar a Agência Nacional de Energia Elétrica 

� ANEEL, como a provedora das regras da gestão da energia elétrica no país. 

 

2. Organização do trabalho: 

a) programação e planejamento dos serviços; b) trabalho em equipe; 

       A questão da organização do trabalho (programação e planejamento dos serviços; 

trabalho em equipe) está amparada no item 10.11 � Procedimentos de Trabalho: 

 

10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados 
em conformidade com procedimentos de trabalho específicos, padronizados, 

com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, assinados por 

profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR. 
10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens 

de serviço especificas, aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no 

mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos procedimentos de trabalho a 

serem adotados. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103). 
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       À frente o mesmo item completa que: �10.11.6 Toda equipe deverá ter um de seus 

trabalhadores indicado e em condições de exercer a supervisão e condução dos 

trabalhos� (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 103). Mas, finaliza a 

questão do trabalho em equipe prescrevendo: 

 

10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto 
com o responsável pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação 

prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas no 
local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas 

de segurança aplicáveis ao serviço. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-
10, 2007: 103). 

 

c) prontuário e cadastro das instalações; 

       Esta discussão foi explanada no Curso básico (10. Documentação de instalações 

elétricas.), pois consiste da mesma circunstância. 

 

d) métodos de trabalho; e) comunicação. 

       Os dois aspectos também são remetidos à discussão do Curso básico (9. Rotinas 

de trabalho � Procedimentos). 

 

3. Aspectos comportamentais. 

       Aqui a discussão é totalmente de caráter subjetivo da Organização do trabalho, ou 

seja, não a de fato um pressuposto técnico para considerarmos. 

 

4. Condições impeditivas para serviços. 

       Configuram-se como condições impeditivas para a execução do serviço em 

eletricidade, todas as situações caracterizadas pela possibilidade iminente de colocar 

em perigo os trabalhadores (as pessoas) envolvidos direta ou indiretamente e que 

interajam com instalações elétricas. A não observância e cumprimento dos itens da NR-

10 confirmam-se como condições impeditivas.   

  

5. Riscos típicos no SEP e sua prevenção: 

       A orientação da NR-10 a partir deste ponto indica que estes tópicos deverão ser 

desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho características 
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de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades 

específicas ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no 

aperfeiçoamento técnico do trabalhador. 

 

a) proximidade e contatos com partes energizadas; 

       Tratando-se do SEP, as faixas de tensões estão especificadas na tabela de raios 

de delimitação de zonas de risco, controlada e livre, do Anexo I da NR-10. À distância 

de segurança é aquela em que o risco com elétrico está neutralizado ou eliminado. 

Portanto, deverá ser aprendido: O que é distância de segurança? Como são 

classificadas as classes de tensões existentes no SEP? Quais são as medidas de 

controle de risco elétrico deverão ser adotadas para se trabalhar neste sistema 

energizado? (independentemente da empresa em que o trabalhador-aluno esteja 

empregado).    

 

b) indução; e)  campos elétricos e magnéticos; 

       Os campos elétricos e magnéticos causam a indução de tensão e corrente em 

elementos metálicos próximos das instalações elétricas. Neste sentido é necessário que 

os projetos de instalações sejam feitos de modo a garantir a segurança contra choques 

elétricos nas proximidades das linhas de transmissão e distribuição, por exemplo, nas 

cercas de arame farpado abaixo das linhas. Os campos também interferem nas 

recepções de rádios e televisores (produzindo ruídos e efeitos de insegurança) da 

população que habita as imediações do sistema elétrico. Os trabalhadores que exercem 

atividades nestas áreas do mesmo modo estão expostos a alterações em seus 

organismos sendo acometidos de doenças provocadas pelo efeito nocivo dos campos 

eletromagnéticos como já comentado no Curso básico � 2. Riscos em instalações e 

serviços com eletricidade � alínea c. 

     

c) descargas atmosféricas; 

       Como já se tem apurado as descargas atmosféricas são fontes de acidentes 

elétricos sempre presente em estatísticas, desse modo o projeto de uma instalação 

elétrica deve prioritariamente se preocupar com a proteção específica para tal 
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fenômeno e as equipes de manutenções devem verificar as medidas de controle 

estudadas no curso básico � 11. Riscos adicionais � alínea �e� condições 

atmosféricas.    

 

d) estática; 

       Os riscos elétricos associados à Estática em instalações elétricas geralmente são 

devido aos efeitos capacitivos dos bancos de capacitor usados para a correção do 

Fator de Potência nestas instalações. O SENAI (2006b) indica uma seqüência para a 

execução de atividades nos BCP (banco de capacitor): 

 

1. Deve ser observada a instrução normativa em vigor da empresa; 
2. O colaborador deve aguardar a liberação do banco de capacitores antes da 

execução de qualquer serviço no mesmo; 
3. Após desligamento o banco, deverá ser aguardado um tempo de pelo 

menos 30 minutos antes de se proceder o teste de detecção de tensão; 
4. Efetuar o teste de detecção nos cabos de 13.200 Volts (alimentação do 

banco) com dispositivo adequado, antes da execução do aterramento 

temporário; 
5. Executar o aterramento temporário no banco antes de iniciar a manutenção; 
6. O serviço deve ser planejado criteriosamente antes da sua execução; 
7. Proceder o curto-circuito das buchas do capacitor antes de qualquer 

intervenção no mesmo a fim de garantir sua descarga.  (SENAI, 2006b: 21-
22). 

 
 

       Cada capacitor possui internamente um resistor para operar sua descarga quando 

a fonte de alimentação (tensão elétrica) for interrompida, entretanto, a medida 

preventiva de aguardar um determinado tempo para a verificação de cessação de carga 

é devido, por exemplo, o surgimento de uma avaria no elemento resistivo encarregado 

de realizar a descarga, deste modo em um caso de avaria o risco de acidente seria 

eliminado se a detecção de tensão for realizada no tempo proposto.   

 

f) comunicação e identificação; 

       Neste ponto do treinamento procura-se fortalecer todos os demais itens da NR-10 

em vigor, reforçando a necessidade da concretização diária dos procedimentos 

elaborados como a comunicação formal (autorização, impedimentos e proibições de 

execução de serviços etc.). As identificações nos trabalhos com energia elétrica têm 
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nesta NR-10 uma notável concordância quando sua exigência inicial é por um 

prontuário que sintetize todas as considerações necessárias para a memória da 

instalação e sua eficácia para a segurança do trabalho ao designar que todos os 

relatórios, projetos, desenhos, ensaios e demais materiais sejam identificados. 

 

g) trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais. 

       As quedas � ocorrem em conseqüência de choque elétricos, falta ou uso incorreto 

de EPI�S, falta de treinamento etc. Nos trabalhos desenvolvidos na construção e 

manutenção de linhas e redes elétricas com máquinas e equipamentos especiais de 

elevação de cargas e trabalhadores, os veículos se aproximam demais nas linhas e 

cabos ocorrendo desta intervenção �acidentes graves�, às vezes por falta de 

manutenção dos guindautos, plataformas elevatórias etc., às vezes por falta de 

treinamento como operação, travamento e posicionamento corretos do veículo. 

 

6. Técnicas de análise de Risco no S E P. 

       Os riscos à saúde e a segurança do trabalho no Sistema elétrico de Potência são 

elevados e de várias origens, entretanto, os de origem elétrica estão conforme 

estatísticas (Fundação COGE) ocupando as maiores proporções. Tipos de riscos: a) 

origem elétrica � choque elétrico, campo elétrico, campo eletromagnético; b) queda � 

ocorre em conseqüência de choque elétricos, falta ou uso incorreto de EPI�S, falta de 

treinamento etc.; c) veículos � acidentes nas vias de transportes, acidentes com 

guindautos (grua); d) ataques de insetos � abelhas, formigas; e) ataques de animais 

domésticos e peçonhentos; f) físicos � ruídos, vibrações, radiações ionizantes, 

radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade; g) químicos � 

poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos em geral; h) 

biológicos � vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos; i) ergonômicos � 

esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura 

inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho 

em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade, 

outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico; j) acidentes � arranjo físico 

inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou 
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defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou 

explosão, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de 

acidentes. (CPNSP, 2005). De conhecimento dos possíveis riscos à saúde e a 

segurança do trabalho no SEP se poderá elaborar a Análise Preliminar de Risco � APR. 

Esta técnica bastante usada trata-se de uma análise técnica �previa� que objetiva 

antecipar a ocorrência de acidentes. A participação do trabalhador que executa o 

trabalho é de suma importância. 

 

7. Procedimentos de trabalho - análise e discussão. 

       A determinação é para que todas as intervenções em instalações elétricas sejam 

realizadas a partir de procedimentos que foram analisados e discutidos com preceitos 

nos atos operacionais padronizados, ou seja, as elaborações de procedimentos devem 

em detalhes esclarecer os passos da operação, e, além disso, deve ser desenvolvido 

com a possibilidade concreta de uso. Os procedimentos de trabalho (formulários 

construídos nas empresas conforme sua organização de trabalho) constam de objetivo, 

campo de aplicação, base técnica (incluindo neste ponto as definições necessárias para 

o entendimento desta base), descrições das tarefas (passo a passo), medidas de 

controle (EPI�s, EPC�s, ferramentas etc.), outras orientações e as evidências formais 

exigidas por órgãos do trabalho em caso de acidentes etc. 

 

8. Técnicas de trabalho sob tensão: 

 

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas 

com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos 

como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I, devem atender ao 
disposto no item 10.8 desta NR. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 
2007: 100-101).   

 

       A partir desta designação se entende a permissão Legal da realização de 

intervenção em instalações elétricas sob tensão, isto é, energizada. Resultando desta 

prática a necessidade de se criar e aperfeiçoar técnicas para as principais frentes de 

execução das atividades ligadas no processo indicado, como trabalhos em: a) em linha 
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viva; b) ao potencial; c) em áreas internas; d) trabalho a distância; e)  trabalhos 

noturnos; f) ambientes subterrâneos. 

 

10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como 
aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser 

realizados individualmente. 
 (...) 
10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem 

como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento 
que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou 

com o centro de operação durante a realização do serviço. (MANUAIS DE 

LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 100-101). 
 
 

       A especificidade destas atividades de intensos perigos vai de acordo com a 

orientação de que o treinamento do SEP deverá ser construído para frente e ramo de 

atuação do trabalho envolvido. 

 

9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, 

ensaios). 

 

10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados 
com materiais isolantes, destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser 

submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-
se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na 
ausência desses, anualmente. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 
2007: 100-101). 

 

       O item 10.7.8 tem uma ligação expressa com o item 10.2.4 que estabelece para os 

equipamentos e ferramental de trabalho a obrigatoriedade de suas especificações 

sejam parte do Prontuário de Instalações Elétricas (PIE), deste modo teoricamente às 

verificações e ensaios estarão em dia, isto é, em conformidade com a segurança do 

trabalho. 

   

10. Sistemas de proteção coletiva. 

       O item 10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA, da NR-10: 
 

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser 

previstas e adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, 
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mediante procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a 

desenergização elétrica conforme estabelece esta NR e, na sua 

impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. (MANUAIS DE 
LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 98). 
 
  

       Neste item (subitens) há uma solicitação de se rediscutir o que é o sistema de 

proteção coletiva? A própria NR-10 consagra como medida de total eficácia a medida 

de desenergização, porém, na impossibilidade desta ação outras medidas não tão 

eficazes devem ser tomadas, todavia, com critérios e procedimentos que possibilitem a 

minimização ou eliminação do risco elétrico e demais riscos adicionais aos 

trabalhadores que atuem direta ou indiretamente com a energia perigosa eletricidade. 

        

11. Equipamentos de proteção individual. 

       Consideramos que este assunto foi discutido no Curso básico, mote (8. 

Equipamentos de proteção individual), onde se apreciou os aspectos legais (NR-6) e 

específicos do uso de determinado EPI devido a sua necessidade para a proteção 

individual de cada trabalhador, conforme as atividades realizadas em cada ramo do 

serviço com energia elétrica, observando classes de tensões, localização do sistema, 

função, exposição a determinados riscos etc.    

 

12. Posturas e vestuários de trabalho. 

       A NR-10 pauta a NR-17 (Ergonomia) fixando em �10.3.10 Os projetos devem 

assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e 

uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 � Ergonomia� (MANUAIS DE 

LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 99). Em seguida reafirma outra vez a questão: 

 
10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao 

trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo 
com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros 
superiores livres para a realização das tarefas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO 

ATLAS, NR-10, 2007: 99).  
 

       A NR-6 Equipamento de Proteção Individual � EPI é pautada quando: 
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10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, 

devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas. (MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 98). 
 

       A discussão dos itens acima (no Curso complementar) para os trabalhadores do 

SEP é devido ao grande número de serviços deste sistema serem realizados em altura 

e em posição ergonômica não apropriada, além do que os ferramentais exigidos para 

se completar tais serviços são de dimensões e pesos considerados, provocando 

inúmeras lesões nos trabalhadores; já em relação ao EPI (especificamente as 

vestimentas) é absolutamente necessária a exigência do item 10.2.9.2 e como 

complementação da medida de controle, os trabalhadores devem ser informados dos 

riscos e perigos que são expostos (choque elétrico, arco elétrico, queimaduras, campos 

eletromagnéticos etc.). 

   

13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos. 

       Os procedimentos como destacamos anteriormente devem ser para os riscos nas 

execuções de serviços (distâncias apropriadas das estruturas, manutenção dos 

veículos, treinamentos adequados para operadores de veículos especiais etc.), como 

nas vias públicas todas as medidas preconizadas pelo Código Nacional de Trânsito 

(transporte de cargas, transportes de pessoas etc.).   

 

14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho. 

       Este ponto também já foi discutido no Curso básico (9. Rotinas de trabalho � 

Procedimentos � sinalização), a elevação do tratamento se faz na identificação da 

classe de tensão ser maior e por geralmente os circuitos neste caso serem maiores em 

distância (comprimento), exigindo uma maior atenção para o processo de isolamento de 

áreas de trabalho igualmente serem mais expostas e necessitarem de bloqueios às 

pessoas às vezes mais reforçados. 

  

15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso. 

       A NR-10 estabelece que a energização de uma instalação elétrica consiste em 

atender métodos pré-estabelecidos: 
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10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a 

autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a 

seqüência de procedimentos abaixo: 
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no 

processo de reenergização; 
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções 

adicionais; 
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; e 
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 
(MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS, NR-10, 2007: 100). 

 
 
       Todas as medidas de controle devem atender o item 10.6 que estabelece a 

segurança em instalações elétricas energizadas, portanto, a liberação para 

restabelecimento da energia em uma instalação elétrica em manutenção, por exemplo, 

deverá seguir os procedimentos em que todos os envolvidos tenham conhecimento, 

aliais como prevê a própria NR-10. 

 

16. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados. 

 
       Este aspecto faz parte do conjunto de técnicas de �Primeiros Socorros�, o qual a 

discussão acondiciona-se em torno de treinamento prático (técnica de remoções com 

simulações de acidentes) e das prescrições de caráter comportamental diante de uma 

situação de acidente com energia elétrica.  

       O SENAI (2006c) traz uma prescrição com explicações: Treinamento em técnicas 

de remoção: a) Primeiros Socorros; b) Atitudes do atendente: calma, rapidez, 

criatividade, Bom-senso, assumir a situação, obter colaboração, dar ordens claras e 

objetivas, afastar curiosos; c) Quando a eletricidade fere � massagem cardíaca, verificar 

estado de consciência � pulso � respiração da vítima, queimaduras, fraturas, 

hemorragias; d) O transporte dependendo do estado da vítima. (SENAI, 2006c: 29-47).      

    
17. Acidentes típicos � Análise, discussão, medidas de proteção. 

 
       Neste ponto do treinamento a proposta traz a necessidade de se discutir e analisar 

acidentes ocorridos no SEP. A recomendação desta atividade é para permitir que se 

associe aos acidentes ocorridos às medidas de proteção e de segurança exigidas na 

NR-10 (o que poderia ter evitado o acidente?) e, além disso, conferir como foi o 
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desdobramento dos acidentes discutidos em igual quantidade nas considerações 

Legais, Técnicas, Processo de reabilitação dos acidentados, Os caso de óbitos etc. 

 

18. Responsabilidades. 

 
       Igualmente como designado no Curso básico (15. Responsabilidades.), a questão 

Responsabilidade Solidária (entre empregador e empregado) estabelecida na NR-10 é 

uma extensão de Leis já Consolidadas na Constituição Federal e na CLT. No caso de 

fiscalizações por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego como a Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT), e sendo observado o não cumprimento das exigências 

determinadas pelo referido Ministério poderá a DRT em caso de lesões ou acidentes 

atribuir a responsabilidade civil e criminal ao não cumpridor da responsabilidade 

solidária (empregador ou empregado). 
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6. CONCLUSÃO 

 

       Do processo histórico extraímos que �a saúde dos trabalhadores não pode ser 

dissociada do desenvolvimento das lutas e das reivindicações operárias em geral� 

(DEJOURS, 2008a: 13); e da verificação do aumento de acidentes do trabalho em 

eletricidade [evidenciando que �Eletricidade mata. Esta é uma forma bastante brusca, 

porém verdadeira, de iniciarmos o estudo sobre segurança em eletricidade.� (SENAI, 

2005a: 7)], se estendeu o nosso objetivo em analisar o conteúdo e a importância da 

Norma Regulamentadora NR-10 � SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE, no que diz respeito às suas relações técnicas e jurídico-político, bem 

como os aspectos de suas implicações como agente de Educação para a Segurança do 

Trabalho em Eletricidade.  

 

6.1 SÍNTESE 

 

       Avaliamos a Saúde e a Segurança do Trabalho como práticas que se desenvolvem 

nos meios: educacional, social, econômico, da medicina, da tecnologia e, 

principalmente, no caráter organizativo da produção (jurídico-político e ideológico). A 

partir de nossa pesquisa da NR-10, postulamos e aprendemos nossa hipótese neste 

estudo que por ora concluímos.     

 

a) A hipótese averiguada em nossa pesquisa é que existe um instinto de resistência, ou 

seja, uma intuição da classe trabalhadora de que as medidas preconizadas pelos 

�especialistas� em �Segurança e Saúde no Trabalho� não correspondem totalmente as 

suas necessidades, visto tais especialistas não considerarem as práticas cotidianas nas 

realizações das atividades profissionais dos trabalhadores como elementos de 

demanda, quando prescrevem as Normas de Segurança do Trabalho. Verificamos que 

tais intuições são teorizadas por intelectuais (ligados organicamente às posições de 

esquerda) quando estes, por exemplo, discutem o medo, o perigo, os aspectos visíveis 

e invisíveis dos acidentes de trabalho, o equilíbrio da saúde física, mental e psíquica 

etc., pois seus estudos sempre revelam e criticam as relações sociais capitalistas, 
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pressupostas pelo domínio da inclusão do lucro em detrimento da saúde dos 

trabalhadores e tais relações capitalistas são igualmente combatidas por um setor 

sindical que luta pela saúde do trabalho.  

 

       Para a demonstração de nosso ponto de vista nos sustentamos primeiro, na própria 

intuição dos trabalhadores-alunos que freqüentaram (conosco) os cursos da NR-10 

(básico e complementar), os trabalhadores-alunos confirmam em suas discussões uma 

resistência aos aspectos gerais ministrados nos treinamentos. Por outro lado, as 

pesquisas acadêmicas que discutem o medo, o perigo, os aspectos visíveis e invisíveis 

dos acidentes de trabalho, o equilíbrio da saúde física, mental e psíquica etc., elas (as 

pesquisas) foram, designadamente, realizadas com trabalhadores em eletricidade. E 

por fim consideramos os episódios da CPNSEE, em que sindicalistas/eletricitários como 

�XJG� e outros defendem a saúde dos trabalhadores. 

 

       No capítulo 5 (5.1 Observação participantes nos treinamentos NR-10 e SEP) 

apresentamos algumas das observações de trabalhadores-alunos que denominamos 

de resistência perante as medidas preconizadas pelos especialistas da segurança do 

trabalho. Nas pesquisas de: FISCHER, Daniela... [et al.] (2002), Percepção de risco e 

perigo: um estudo qualitativo no setor de energia elétrica; LEYVA, Gabriela... [et al.] 

(2005), La producción de energía eléctrica y la salud de los trabajadores; MARTINEZ, 

Maria Carmen... [et al.] (2009), Fatores associados à capacidade para o trabalho do 

setor elétrico; NOGUEIRA, Valéria (1999), Reestruturação do setor elétrico: um estudo 

qualitativo das condições de trabalho e saúde dos eletricitários frente à privatização da 

CERJ; SCOPINHO, Rosemeire (2003), Entre o medo do trabalho e o medo de não 

trabalhar: sobre o sofrimento psíquico dos eletricitários em tempo de privatização; 

SCOPINHO, Rosemeire (2002), Privatização, reestruturação e mudanças nas 

condições de trabalho: o caso do setor de energia elétrica; os trabalhadores do setor 

elétrico foram entrevistados e através dos resultados de depoimentos se comprovou 

que eles são segregados das demandas de saúde e segurança do trabalho, e na 

prática estes trabalhadores estão notoriamente submetidos às mais variadas situações: 

a) Aos campos eletromagnéticos de 50 e 60 Hz e dessa exposição resulta uma maior 
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freqüência de doenças e de acidentes a trabalhadores expostos em relação aos não 

expostos, as doenças freqüentemente desenvolvidas nesse grupo são leucemia, câncer 

de mama, próstata, tumores cerebrais, alteração do sistema circulatório e sistema 

nervoso; b) a situações climáticas adversas ao ser humano; c) ruído; d) calor excessivo; 

e) riscos elétricos, arcos elétricos: choque elétrico, queimaduras, óbitos; f) distúrbios 

mentais a partir da troca de turnos: ansiedade, insônia, fadiga, estresse, nervosismo 

etc.; g) contaminação por agentes biológicos: misturas químicas, solventes, gases, 

fumos etc. resultando em danos ao sistema respiratório; h) esforços físicos: 

ocasionando lesões no corpo; j) monotonia; k) periculosidade na realização de 

manobras complexas, precisas e de alta responsabilidade com equipamentos 

energizados, além do elevado número sob estas condições de atividade manual em alta 

ou baixa tensão etc.; l) esforço visual e mental na leitura e interpretação de croquis; m) 

acidentes de trânsito; n) saúde mental: intimidação de desemprego (instabilidade no 

emprego) e outras exposições ameaçadoras à saúde e à vida. As pesquisas também 

identificaram que as doenças e os acidentes de trabalho estão ligados à falta de 

condições apropriadas para a realização do trabalho, alta rotatividade, longas jornadas 

diárias etc., ou seja, a saúde e a segurança do trabalho quando aplicadas são 

submetidas às determinações políticas produtivas precarizantes da concepção jurídica 

predominante na sociedade capitalista. 

       Nas atas da CPNSEE (período de 2005-2008), o sindicalista/eletricitário �XJG� 

aparece como expoente da defesa da saúde (neste contexto em defesa da vida) dos 

trabalhadores registrando, por exemplo, em vários momentos: que a ausência do 

governo significa descaso com a segurança e com a NR-10, que a finalidade da 

comissão é desvirtuada; em relação às deliberações do item 10.7.2 e 10.7.3, propõe 

que sejam feitas ressalvas de manutenção dos itens; adverte que as empreiteiras estão 

cadastradas como empresas da construção civil, para dessa forma mascararem o 

número de acidentes do setor elétrico e aumentar a precarização do trabalho quando 

dispersam os trabalhadores deste ramo para um outro com menor piso salarial e sem a 

representação sindical do local onde desenvolvem suas funções profissionais; que não 

assiste os empresários fazendo segurança; diz que historicamente são os 

empregadores que organizaram o processo do trabalho nunca considerando a saúde 
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dos trabalhadores; denuncia as mortes dos trabalhadores do setor e solicita combate 

contra tal situação; defende os itens (trabalho acompanhado; uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual que contemplem condutibilidade, inflamabilidade e influências 

eletromagnéticas; treinamentos adequados) considerados polêmicos da NR-10 etc. 

       Das observações acima compreendemos o porque das desconfianças e resistência 

dos trabalhadores às medidas preconizadas pelos especialistas da concepção jurídico-

político estabelecida para a Saúde e Segurança do Trabalho que atende muito mais a 

classe empresarial, que a classe trabalhadora. Tendo em vista que esta concepção se 

espraia sobre os trabalhadores via documentos de leis do Estado/Governo, e do 

mesmo modo é recebida por algumas organizações sindicais que assimilam a luta pela 

Saúde e a Segurança do Trabalho como uma luta expressa, prioritariamente, no 

processo de direitos sociais estabelecidos pelo Estado burguês e seus mecanismos de 

controle legal. A própria CPNSEE é um exemplo da situação descrita, onde todas as 

propostas de mudanças na NR-10 apresentadas pela bancada patronal são de origens 

econômicas e não de necessidade de um maior aproveitamento na Saúde e Segurança 

do Trabalho, contudo, o Governo, por exemplo, quase sempre atende aprazar o tempo 

já determinado anteriormente para cumprimento de itens estabelecidos como legais e a 

partir da demanda da bancada patronal negocia novas datas para cumprimentos dos 

referidos itens. 

 

6.2 PARTICULARIDADES 

 
       Não obstante a alteração da NR-10, os treinamentos em vigor e a luta diária 

(intelectuais, sindicalistas e trabalhadores da eletricidade) para aplicação de seus itens 

que consistem em avanço para a saúde e a segurança do trabalho em eletricidade. Os 

números de acidentes fatais continuam aumentado, mesmo que a estatística oficial no 

país apresente problemas, pois os números que compõe as estatísticas são somente 

dos trabalhadores do Setor Elétrico Brasileiro (SEB) constituído por trabalhadores das 

empresas de geração, transmissão, distribuição e comércio atacadista de energia 

elétrica, ficando de fora das estatísticas mais de 85% dos trabalhadores envolvidos 

diretamente com os serviços de instalações elétricas no Brasil (ver ata da 10ª reunião � 

Anexo 2). Recentemente (22/10/09) ocorreu um acidente fatal na indústria 
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automobilística no ABC paulista, culminando com o óbito de um eletricista, vítima de 

Choque Elétrico, todavia, este acidente fatal não fará parte das estatísticas do ano de 

2009, por não se tratar de um trabalhador do SEB. 

 
       Conforme o Relatório de Estatísticas de Acidentes no Setor Elétrico Brasileiro - 

SEB da Fundação COGE para o ano de 2008 em relação às contratadas: 

  
As taxas de freqüência: 6,29 e de gravidade: 1.813 dos acidentes típicos das 

contratadas estão elevados e são superiores às taxas de acidentes registradas 

no SEB a partir de 1977 � taxa de gravidade (época esta, em que a prevenção 

de acidentes no Brasil era incipiente) e de 1989 � taxa de freqüência. Cumpre 

observar, especialmente, o processo de terceirização das atividades no setor e 

naquelas de maior risco, iniciado em 1995. (www.funcoge.org.br/csst/relat2008).     
 
       Onde: 

 
Taxa de freqüência das contratadas = Número de acidentados com lesão com 

afastamento vezes um milhão, por horas-homem de exposição ao risco 

(estimada como 2.000 vezes o número de empregados de contratadas), em 
determinado período. (www.funcoge.org.br/csst/relat2008). 

 

 
TFC = (Nº de acidentados típicos com afastamento das contratadas) X 1.000.000 
            ___________________________________________________________ 
               2.000 X Nº de Empregados de Contratadas 
 
       E para: 

Taxa de gravidade das contratadas = Tempo computado (estimado com 6.000 
X total de mortes + 500 X total de acidentados típicos graves + 30 X total de 
acidentados típicos leves) por milhão de horas-homem de exposição ao risco 

(estimada como 2.000 vezes o número de empregados de contratadas), em 

determinado período. (www.funcoge.org.br/csst/relat2008).  
 

TGC = (6.000 X Mortes + 500 X Graves + 30 X Leves) X 1.000.000 
            ________________________________________________ 
               2.000 X Nº de Empregados de Contratadas 
 
 
       As taxas de freqüência e de gravidade dos acidentes típicos das contratadas 

ficaram, em 2007: TFC = 6,59 e TGC = 1.918; em 2008: TFC = 6,29 e TGC = 1.813, a 

própria Fundação COGE alerta que as taxas de freqüência e gravidade dos acidentes 

de trabalho nas contratadas, apresentaram uma ligeira diminuição, no entanto, são 
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ainda elevadas se comparadas com as mesmas taxas nos mesmos períodos com os 

acidentes ocorridos com os empregados próprios do Setor Elétrico Brasileiro. 

  
Óbitos: correspondência percentual entre empregados próprios e empregados das 

contratadas no Setor Elétrico Brasileiro de 2001-2008 

 
  Ano Empresas Terceiras Total de óbitos Ano Empresas Terceiras Total de óbitos 
2001 22% 78% 77 2005 24% 76% 75 
2002 29% 71% 78 2006 20% 80% 93 
2003 18% 82% 80 2007 17% 83% 71 
2004 15% 85% 61 2008 20% 80% 75 

 
Fonte: Fundação COGE: www.funcoge.org.br Acesso em 25/07/2009. 
Formatação própria 

     
       Nossa pesquisa se estruturou na concentração didática em que averiguamos os 

aspectos do escopo dos parágrafos da NR-10, para testá-la em relação à evolução das 

concepções da segurança do trabalho, em relação às inclusões jurídicas, em relação à 

prescrição de seus treinamentos e em relação à decisão política adotada de sua 

formatação tripartite. Concluímos que o modelo tripartite de busca do consenso das três 

partes envolvidas nas discussões acerca de como aplicar, do que permanecerá e do 

que deverá ser alterado na NR-10 em vigor, não têm apresentado resultados 

numericamente visíveis, pelo menos no que diz respeito à redução dos óbitos de 

trabalhadores em eletricidade. Ao compararmos os números brutos dos quatro anos 

antes da NR-10 sem a Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em Energia 

Elétrica � CPNSEE com os cinco anos de alteração da NR-10 e a existência da 

CPNSEE, constatamos o fato de não ter ocorrido redução de acidentes fatais. Essa 

advertência comporta no mínimo duas perguntas: Como a NR-10 afeta concretamente a 

saúde e a segurança do trabalho em eletricidade? Por que depois de quatro anos se 

realizando treinamentos obrigatórios à educação em segurança do trabalho em 

eletricidade, com programação técnica específica, não percebemos uma mudança 

significativa, por exemplo, quando verificamos os números de acidentes fatais causados 

por energia elétrica?  

 
 
 
 

http://www.funcoge.org.br
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ANEXOS 

Anexo 1 

NR � 10: Portaria n.º 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 � Seção 1) 

 

Ementas: 

Portaria n.º 126, de 03/06/2005 � Portaria GM n.º 485. de 09/11/2005  

 

NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 

 

10.1- OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

10.1.1 Esta Norma Regulamentadora � NR estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a 

implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 

saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. 
10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas 

de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer 

trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas 

pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. 
 
10.2 - MEDIDAS DE CONTROLE 

10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de 

controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a 
garantir a segurança e a saúde no trabalho. 
10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito 

da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. 
10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas 

dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e 

dispositivos de proteção. 
10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o Prontuário 

de Instalações Elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, no mínimo: 
a) conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas 

e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes; 
b) documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e 

aterramentos elétricos; 
c) especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme 
determina esta NR; 
d) documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores 

e dos treinamentos realizados; 
e) resultados dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e 
coletiva; 
f) certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas; 
g) relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, 

contemplando as alíneas de �a� a �f�. 
10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de 

potência devem constituir prontuário com o conteúdo do item 10.2.4 e acrescentar ao prontuário os 

documentos a seguir listados: 
a) descrição dos procedimentos para emergências; 
b) certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 
10.2.5.1 As empresas que realizam trabalhos em proximidade do Sistema Elétrico de Potência devem 

constituir prontuário contemplando as alíneas �a�, �c�, �d� e �e�, do item 10.2.4 e alíneas �a� e �b� do item 
10.2.5. 
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10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador 

ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores 

envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. 
10.2.7 Os documentos técnicos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados 

por profissional legalmente habilitado. 
 
10.2.8 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA 

10.2.8.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, 
prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a serem 

desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 
10.2.8.2 As medidas de proteção coletiva compreendem, prioritariamente, a desenergização elétrica 

conforme estabelece esta NR e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. 
10.2.8.2.1 Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2., devem ser 

utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como: isolação das partes vivas, obstáculos, 

barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento 

automático. 
10.2.8.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação 

estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às Normas Internacionais 

vigentes. 
 
10.2.9 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

10.2.9.1 Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem 
tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de 

proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na 

NR 6. 
10.2.9.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a 

condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 
10.2.9.3 É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas 

proximidades. 
 
10.3 - SEGURANÇA EM PROJETOS 

10.3.1 É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento 

de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência 

com indicação da condição operativa. 
10.3.2 O projeto elétrico, na medida do possível, deve prever a instalação de dispositivo de 

seccionamento de ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do 

circuito. 
10.3.3 O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e 
a localização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de 

serviços de construção e manutenção. 
10.3.3.1 Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e 

tração elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento 

tecnológico permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projetos. 
10.3.4 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da 

interligação entre o condutor neutro e o de proteção e a conexão à terra das partes condutoras não 

destinadas à condução da eletricidade. 
10.3.5 Sempre que for tecnicamente viável e necessário, devem ser projetados dispositivos de 
seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização e aterramento do circuito 

seccionado. 
10.3.6 Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. 
10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das 

autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado. 
10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas Regulamentadoras de Saúde e 

Segurança no Trabalho, as regulamentações técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por 

profissional legalmente habilitado. 
10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança: 



 

 

275 

a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros 

riscos adicionais; 
b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde � �D�, desligado e 

Vermelho - �L�, ligado); 
c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de 

manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e 

estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das 
instalações; 
d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das 

instalações; 
e) precauções aplicáveis em face das influências externas; 
f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das 

pessoas; 
g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. 
10.3.10 Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação 

adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 � Ergonomia. 
 
10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, 

reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, 

e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. 
10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao 
controle dos riscos adicionais, especialmente quanto a altura, confinamento, campos elétricos e 

magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização 

de segurança. 
10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas 

compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, 

respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. 
10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar 

adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações 

existentes ou recomendações dos fabricantes. 
10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus 
sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as 

regulamentações existentes e definições de projetos. 
10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações 

elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para 
armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. 
10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e 
uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 � Ergonomia, de forma a permitir que ele 
disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas.  
10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações 

elétricas devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser 

realizados por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e 

autorização estabelecidas nesta NR. 
 
10.5 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 

10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, 

mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo: 
a) seccionamento; 
b) impedimento de reenergização; 
c) constatação da ausência de tensão; 
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; 
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); 
f) instalação da sinalização de impedimento de reenergização. 
10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, 

devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: 
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a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; 
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.  
10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, 

substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional 
legalmente habilitado, autorizado e mediante justificativa técnica previamente formalizada, desde que 

seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. 

10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de 
energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 
 
10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 

10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente 
alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores 

que atendam ao que estabelece o item 10.8 desta Norma. 
10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para 

trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais 

determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 
10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, 

com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, 

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida. 
10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante 
procedimentos específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo I. 
10.6.3 Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de 

imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo.  
10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de 

novas instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, 

desenvolvidas com circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho.  
10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação 

ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 
 
10.7 - TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 

10.7.1 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que 

exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme 

Anexo I, devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. 
10.7.2 Os trabalhadores de que trata o item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico 

em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades, com currículo mínimo, 

carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 
10.7.3 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles executados no 

Sistema Elétrico de Potência � SEP, não podem ser realizados individualmente. 
10.7.4 Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com 
o SEP, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por 

superior responsável pela área. 
10.7.5 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, 
responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as 

atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as 

melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço.  
10.7.6 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando 

houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. 
10.7.7 A intervenção em instalações elétricas energizadas em AT dentro dos limites estabelecidos como 

zona de risco, conforme Anexo I desta NR, somente pode ser realizada mediante a desativação, também 

conhecida como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou 
equipamento.  
10.7.7.1 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com identificação da 

condição de desativação, conforme procedimento de trabalho específico padronizado. 
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10.7.8 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, 
destinados ao trabalho em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório 

periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e na ausência 

desses, anualmente. 
10.7.9 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em 

atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os 

demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. 
  
10.8 - HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES. 

10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na 

área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 
10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com 

registro no competente conselho de classe. 
10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições, 

simultaneamente: 
a) receba capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e 
b) trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. 
10.8.3.1 A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas 

pelo profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação. 
10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais 

habilitados, com anuência formal da empresa. 
10.8.5 A empresa deve estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a 

abrangência da autorização de cada trabalhador, conforme o item 10.8.4. 
10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição 
consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 
10.8.7 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos à exame 

de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com a NR 7 e 
registrado em seu prontuário médico. 
10.8.8 Os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento 

específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de 

prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 
10.8.8.1 A empresa concederá autorização na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou 

qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado com avaliação e aproveitamento 
satisfatórios dos cursos constantes do ANEXO II desta NR.  
10.8.8.2 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das 
situações a seguir: 
a) troca de função ou mudança de empresa; 
b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a três meses; 
c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do 

trabalho. 
10.8.8.3 A carga horária e o conteúdo programático dos treinamentos de reciclagem destinados ao 
atendimento das alíneas �a�, �b� e �c� do item 10.8.8.2 devem atender as necessidades da situação que o 

motivou. 
10.8.8.4 Os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento especifico de acordo 

com risco envolvido. 
10.8.9 Os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona 

livre e na vizinhança da zona controlada, conforme define esta NR, devem ser instruídos formalmente 

com conhecimentos que permitam identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções 

cabíveis. 
 
10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 

10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção 

contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 � Proteção Contra Incêndios. 
10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações 

elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua 

conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação.  
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10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem 

dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 
10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou 

explosões, devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para 

prevenir sobretensões, sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições 

anormais de operação. 
10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados 

mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou 

supressão do agente de risco que determina a classificação da área. 
 
10.10 - SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 

10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de 

segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 � Sinalização de 

Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: 
a) identificação de circuitos elétricos; 
b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 
c) restrições e impedimentos de acesso; 
d) delimitações de áreas; 
e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; 
f) sinalização de impedimento de energização; 
g) identificação de equipamento ou circuito impedido. 
 
10.11 - PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com 
procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a 

passo, assinados por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta NR.  
10.11.2 Os serviços em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço especificas, 

aprovadas por trabalhador autorizado, contendo, no mínimo, o tipo, a data, o local e as referências aos 

procedimentos de trabalho a serem adotados. 
10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base 

técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 
10.11.4 Os procedimentos de trabalho, o treinamento de segurança e saúde e a autorização de que trata 

o item 10.8 devem ter a participação em todo processo de desenvolvimento do Serviço Especializado de 

Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, quando houver. 
10.11.5 A autorização referida no item 10.8 deve estar em conformidade com o treinamento ministrado, 
previsto no Anexo II desta NR. 
10.11.6 Toda equipe deverá ter um de seus trabalhadores indicado e em condições de exercer a 

supervisão e condução dos trabalhos. 
10.11.7 Antes de iniciar trabalhos em equipe os seus membros, em conjunto com o responsável pela 

execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a 

serem desenvolvidas no local, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas 

de segurança aplicáveis ao serviço. 
10.11.8 A alternância de atividades deve considerar a análise de riscos das tarefas e a competência dos 

trabalhadores envolvidos, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. 
 
10.12 - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

10.12.1 As ações de emergência que envolvam as instalações ou serviços com eletricidade devem 

constar do plano de emergência da empresa.  
10.12.2 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar o resgate e prestar primeiros 
socorros a acidentados, especialmente por meio de reanimação cardio-respiratória.  
10.12.3 A empresa deve possuir métodos de resgate padronizados e adequados às suas atividades, 

disponibilizando os meios para a sua aplicação. 
10.12.4 Os trabalhadores autorizados devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de 
prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas. 
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10.13 � RESPONSABILIDADES 

10.13.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias aos contratantes e 

contratados envolvidos. 
10.13.2 É de responsabilidade dos contratantes manter os trabalhadores informados sobre os riscos a 
que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle contra os riscos 
elétricos a serem adotados. 
10.13.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em 

eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. 
10.13.4 Cabe aos trabalhadores: 
a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou 

omissões no trabalho; 
b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, 

inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde; e 
c) comunicar, de imediato, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar de risco 

para sua segurança e saúde e a de outras pessoas. 
 
10.14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.14.1 Os trabalhadores devem interromper suas tarefas exercendo o direito de recusa, sempre que 
constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras 

pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas 

cabíveis. 
10.14.2 As empresas devem promover ações de controle de riscos originados por outrem em suas 

instalações elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. 
10.14.3 Na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o MTE adotará as 

providências estabelecidas na NR 3. 
10.14.4 A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores 

que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências 

nas tarefas. 
10.14.5 A documentação prevista nesta NR deve estar, permanentemente, à disposição das autoridades 

competentes.  
10.14.6 Esta NR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extrabaixa tensão. 
 
GLOSSÁRIO 
1. Alta Tensão (AT): tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente 

contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
2. Área Classificada: local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. 
3. Aterramento Elétrico Temporário: ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional à terra, 

destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação 

elétrica. 
4. Atmosfera Explosiva: mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na 

forma de gás, vapor, névoa, poeira ou fibras, na qual após a ignição a combustão se propaga. 
5. Baixa Tensão (BT): tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua 

e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou 

entre fase e terra. 
6. Barreira: dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. 
7. Direito de Recusa: instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de uma atividade de 

trabalho por considerar que ela envolve grave e iminente risco para sua segurança e saúde ou de outras 

pessoas. 
8. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência 

coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. 
9. Equipamento Segregado: equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. 
10. Extra-Baixa Tensão (EBT): tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em 

corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
11. Influências Externas: variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de 

proteção para segurança das pessoas e desempenho dos componentes da instalação. 
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12. Instalação Elétrica: conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características 
coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema 

elétrico. 
13. Instalação Liberada para Serviços (BT/AT): aquela que garanta as condições de segurança ao 

trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos 

trabalhos e liberação para uso. 
14. Impedimento de Reenergização: condição que garante a não energização do circuito através de 

recursos e procedimentos apropriados, sob controle dos trabalhadores envolvidos nos serviços. 
15. Invólucro: envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. 
16. Isolamento Elétrico: processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição 

de materiais isolantes. 
17. Obstáculo: elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação 

deliberada. 
18. Perigo: situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das 

pessoas por ausência de medidas de controle. 
19. Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da 
eletricidade. 
20. Procedimento: seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado 

trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que 

impossibilitem sua realização. 
21. Prontuário: sistema organizado de forma a conter uma memória dinâmica de informações pertinentes 

às instalações e aos trabalhadores. 
22. Risco: capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das 

pessoas. 
23. Riscos Adicionais: todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de 

cada ambiente ou processos de Trabalho que, direta ou indiretamente, possam afetar a segurança e a 

saúde no trabalho. 
24. Sinalização: procedimento padronizado destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. 
25. Sistema Elétrico: circuito ou circuitos elétricos interrelacionados destinados a atingir um determinado 

objetivo. 
26. Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto das instalações e equipamentos destinados à geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive. 
27. Tensão de Segurança: extra baixa tensão originada em uma fonte de segurança. 
28. Trabalho em Proximidade: trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, 
ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, 

ferramentas ou equipamentos que manipule. 
29. Travamento: ação destinada a manter, por meios mecânicos, um dispositivo de manobra fixo numa 

determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada. 
30. Zona de Risco: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive 

acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é 

permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. 
31. Zona Controlada: entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões 

estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais 

autorizados. 
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ANEXO I 

ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre. 
 
 

 
Faixa de tensão Nominal da 
instalação elétrica em kV 
 

Rr - Raio de delimitação entre 

zona de risco e controlada em 
metros 

Rc - Raio de delimitação entre 

zona controlada e livre em 
metros 

<1 0,20 0,70 
=1 e <3 0,22 1,22 
=3 e <6 0,25 1,25 
=6 e <10 0,35 1,35 
=10 e <15 0,38 1,38 
=15 e <20 0,40 1,40 
=20 e <30 0,56 1,56 
=30 e <36 0,58 1,58 
=36 e <45 0,63 1,63 
=45 e <60 0,83 1,83 
=60 e <70 0,90 1,90 
=70 e <110 1,00 2,00 
=110 e <132 1,10 3,10 
=132 e <150 1,20 3,20 
=150 e <220 1,60 3,60 
=220 e <275 1,80 3,80 
=275 e <380 2,50 4,50 
=380 e <480 3,20 5,20 
=480 e <700 5,20 7,20 

 
 
 
 
Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam 

radialmente as zonas de risco, controlada e 
livre. 
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Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam 

radialmente as zonas de risco, controlada e 
livre, com interposição de superfície de 

separação física adequada. 
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ZL = Zona livre 
ZC = Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados. 
ZR = Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e 

equipamentos apropriados ao trabalho. 
PE = Ponto da instalação energizado. 
SI = Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança. 
 
 

ANEXO II 

TREINAMENTO 

 
1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 
I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h: 
Programação Mínima: 
1. Introdução à segurança com eletricidade. 
2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade: 
a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos; b) arcos elétricos; queimaduras e quedas; c) campos 
eletromagnéticos. 
3. Técnicas de Análise de Risco. 
4. Medidas de Controle do Risco Elétrico: 
a) desenergização; b) aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; c) 
equipotencialização; d) seccionamento automático da alimentação; e) dispositivos a corrente de fuga; f) 
extra baixa tensão; g) barreiras e invólucros; h) bloqueios e impedimentos; i) obstáculos e anteparos; j) 
isolamento das partes vivas; k) isolação dupla ou reforçada; l) colocação fora de alcance; m) separação 

elétrica. 
5. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras; 
6) Regulamentações do MTE: 
a) NRs; b) NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); c) qualificação; habilitação; 

capacitação e autorização. 
7. Equipamentos de proteção coletiva. 
8. Equipamentos de proteção individual. 
9. Rotinas de trabalho - Procedimentos. 
a) instalações desenergizadas; b) liberação para serviços; c) sinalização; d) inspeções de áreas, serviços, 

ferramental e equipamento; 
10. Documentação de instalações elétricas. 
11. Riscos adicionais: 
a) altura; b) ambientes confinados; c) áreas classificadas; d) umidade; e) condições atmosféricas. 
12. Proteção e combate a incêndios: 
a) noções básicas; b) medidas preventivas; c) métodos de extinção; d) prática. 
13. Acidentes de origem elétrica: 
a) causas diretas e indiretas; b) discussão de casos; 
14. Primeiros socorros: 
a) noções sobre lesões; b) priorização do atendimento; c) aplicação de respiração artificial; d) massagem 
cardíaca; e) técnicas para remoção e transporte de acidentados; f) práticas. 
15. Responsabilidades. 
 
2. CURSO COMPLEMENTAR - SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) E EM 

SUAS PROXIMIDADES. 
É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado, com aproveitamento satisfatório, 

do curso básico definido anteriormente. Carga horária mínima - 40h 
 
I - Programação Mínima: 
1 - Organização do Sistema Elétrico de Potencia - SEP. 
2 - Organização do trabalho: 
a) programação e planejamento dos serviços; b) trabalho em equipe; c) prontuário e cadastro das 

instalações; d) métodos de trabalho; e e) comunicação. 
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3. Aspectos comportamentais. 
4. Condições impeditivas para serviços. 
5. Riscos típicos no SEP e sua prevenção (*): 
a) proximidade e contatos com partes energizadas; b) indução; c) descargas atmosféricas; d) estática; e) 
campos elétricos e magnéticos; f) comunicação e identificação; e g) trabalhos em altura, máquinas e 

equipamentos especiais. 
6. Técnicas de análise de Risco no S E P (*) 
7. Procedimentos de trabalho - análise e discussão. (*) 
8. Técnicas de trabalho sob tensão: (*) 
a) em linha viva; b) ao potencial; c) em áreas internas; d) trabalho a distância; e) trabalhos noturnos; e f) 
ambientes subterrâneos. 
9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios) (*). 
10. Sistemas de proteção coletiva (*). 
11. Equipamentos de proteção individual (*). 
12. Posturas e vestuários de trabalho (*). 
13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos(*). 
14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho(*). 
15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso (*). 
16. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados (*). 
17. Acidentes típicos (*) - Análise, discussão, medidas de proteção. 
18. Responsabilidades (*). 
 
(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho 

características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades 

específicas ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento 

técnico do trabalhador. 
 
 

ANEXO III 

PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DOS ITENS DA NR-10 
 
1. prazo de seis meses: 10.3.1; 10.3.6 e 10.9.2; 
2. prazo de nove meses: 10.2.3; 10.7.3; 10.7.8 e 10.12.3; 
3. prazo de doze meses: 10.2.9.2 e 10.3.9; 
4. prazo de dezoito meses: subitens 10.2.4; 10.2.5; 10.2.5.1 e 10.2.6; 
5. prazo de vinte e quatro meses: subitens 10.6.1.1; 10.7.2; 10.8.8 e 10.11.1. 
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Anexo 2 

 
Atas das Reuniões Ordinárias da CPNSEE � Comissão Permanente Nacional sobre 

Segurança em Energia Elétrica (da 1ª a 10ª).  
 
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 19 de abril de 2005 
Instalando a Comissão Permanente Nacional de Segurança em Energia Elétrica � CPNSEE, já instituída 

pela Portaria n.o 598/04, Rinaldo Lima comunicou que a reunião teria o objetivo de captar dos membros 

presentes, problemas referentes à NR-10 em toda a sua área de aplicação. Maradona comentou que a 

NR-10 não saiu na forma e com os objetivos desejados pelos trabalhadores, disse que quando se iniciou 
o processo de reconstrução da NR, buscava-se uma norma específica para o setor elétrico, o que 

prioritariamente não aconteceu, lembrou que à época do GTT/NR-10 a participação dos trabalhadores 
era totalmente efetiva devido às condições oferecidas pelo Governo. Dito isso solicitou ao diretor do 

DSST que continue proporcionando essas condições em termos de custeio de passagens e diárias 

quando da realização de reunião das Comissões em estados diferentes de onde é procedente o membro 

da Bancada dos Trabalhadores, pois a NR foi feita para os trabalhadores, o que se faz necessária a 

participação da representação dos mesmo. Rinaldo Lima expôs a dificuldade do DSST em arcar com tais 

despesas, uma vez que existia, dentro do PPA, uma ação específica coordenada pelo DSST que o 

Ministério do Planejamento entendeu ser de elaboração de normas internas, mas que na verdade não é; 

muito se fez até que conseguiu-se resgatar a ação, porém, até o ano de 2006, de forma não 

orçamentária. Informou que o DSST continuará defendendo o tripartismo, mesmo passando por situação 

contingencial orçamentária, fato que não é exclusividade do MTE, mas sim de todos os órgãos do Poder 

Executivo. José Barreira comentou que existem muitos questionamentos referentes à NR e que a mesma 

foi publicada de forma contrária à vontade da representação patronal. Isso dito, enfatizou que a NR não 

foi acordada em sua totalidade, nem no GTT e nem mesmo na CTPP; disse estar afligido diante da 
situação, pois a redação da Portaria n.o 598/04 não reflete fielmente o que aconteceu. Entretanto a 

bancada patronal estava convicta que com a criação da comissão Nacional Permanente que ora estava 

sendo instalada seria exeqüível fazer as adequações ao aperfeiçoamento da norma Sugeriu que os 
trabalhos de discussão fossem iniciados pelos pontos polêmicos. Rinaldo Lima comunicou que tal 

assunto foi comentado na 41ª Reunião Ordinária da CTPP, onde foi definido que a atual Portaria nº 

1.127/03 foi seguida de forma correta, porém, na ocasião, foi colocada a possibilidade de se alterar tal 

portaria, no sentido de que quando da necessidade de arbitragem pela SIT a regulamentação volte à 

CTPP para conhecimento. Lourdes Moure comentou que mesmo ante os fatos acontecidos, o DSST 
propõe dirimir os contratempos; continuará a acompanhar todo o processo, inclusive a CPNSEE na 

realização de ajustes necessários à NR. Sérgio Mello disse que vem recebendo questionamentos sobre a 

NR de inúmeras empresas e sugeriu que fosse elaborado um cronograma de ação para solucionar não 

só essas como outras questões. Para esse caso foi mencionada a elaboração, num segundo momento, 

do manual aplicativo da NR. Aguinaldo Bizzo observou que além do item 10.7.3, também deve ser revisto 

o item 10.7.2 que não foi consensado na forma foi publicado. Joaquim Gomes considerou que com a 

instituição da CPNSEE, será retomada a discussão da NR, porém não poderá ocorrer discussão item a 

item, deve ser elaborado um cronograma para que seja revisado todo e qualquer item inconsistente ou 
que por ventura proporcione dupla interpretação e/ou que seja descontentamento de ambas as partes 

(trabalhadores e empregadores). Continuou dizendo que será vista também a questão dos EPI, sendo 

formado um subgrupo da CPNSEE para realizar reuniões com a Comissão Tripartite da NR-06, e o 
mesmo deverá ocorrer com respeito ao item sinalização. Disse ainda que mesmo considerando o item 

arbitrado, a NR tem sido muito bem aceita pelos segmentos e que deve continuar a ser implementada ao 
mesmo tempo que dinamicamente recebendo as adequações necessárias ao seu aperfeiçoamento. 

Sobre o local de realização das reuniões da Comissão, Rinaldo Lima pronunciou que segundo 

orientações da Secretaria Executiva e da Secretaria de Inspeção, as reuniões de instância como a CTPP 

e CPNSEE, deveriam ser realizadas em Brasília, podendo ser verificada a questão do recurso para 

deslocamento de alguns membros. A Bancada dos Trabalhadores se manifestou contrariada com a 
situação, considerando que uma vez que existam as Comissões, essas devem desenvolver suas 

atividades, e para isso deve ser proporcionado, à representação dos trabalhadores condições de 

participação nas reuniões e caso o Governo não possa sustentar o funcionamento da CPNSEE, os 

trabalhadores podem não comparecer às reuniões. Ante o exposto, tanto a Bancada dos Trabalhadores 
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como a dos Empregadores ficaram de elaborar, conjuntamente, um documento relatando tal situação 

para que seja entregue ao ministro do trabalho. Feitas tais considerações, Joaquim Gomes, coordenando 
a reunião, colocou em discussão uma proposta de regimento interno da CPNSEE, que recebeu dos 

presentes várias contribuições e alterações que após analise e discussão foi aprovado por consenso, 

sendo indicado Rogério Alves como secretário executivo da Comissão; o regimento será assinado pelos 

membros na próxima reunião. Voltando aos comentários sobre a norma, foi solicitada por parte dos 

empregadores, uma dilação do prazo de exigibilidade do item 10.7.3, o que a princípio não foi aceito 

pelos trabalhadores, José Barreira comentou que a Norma é boa, porém deve ser revista com utilização 

de critérios, sendo que todo item poderá ser aberto e discutido sob nível técnico. Disse achar que o item 

10.7.3 não deve ter seu prazo prorrogado, mas sim o item em si discutido com a presença de técnicos 

para se colocar as reais dificuldades para a questão. Complementou dizendo que nenhum empregador 

cumprirá à risca esse item, por ele não ter respaldo técnico relacionado ao conceito fundamental 

preconizado na norma de Técnicas de analise de risco e que devem ser discutidas quais as atividades 

(listar) que devem ou não ser realizadas por dois trabalhadores. Sérgio Mello disse que o que realmente 

se quer é um prazo maior para que se discuta o item com suportes técnicos e chegue-se a uma 
conclusão antes de sua exigibilidade. Isso posto, houve um intervalo para acertos entre as bancadas. 

Voltando à reunião foi acordado que o item 10.7.3 terá o prazo de 15 (quinze) meses para a sua 

exigibilidade a contar da data da publicação da Portaria n.º 598/04. Sérgio Mello disse ser necessário tal 

tempo para a aquisição de material, informações e conhecimento para se listar as atividades que devem 

ou não necessariamente ser realizadas com dois trabalhadores. A Bancada dos Trabalhadores 
questionou o caso das empresas tidas como de "última hora", as que alegarem desconhecimento da 

questão. Sérgio Mello respondeu dizendo que é preciso que a ABRADEE tome frente dessa questão, 

bem como dos custos; em seguida comprometeu-se em trazer para as reuniões resenhas informando a 

quantidade de empresas já implementadas, com o objetivo de se ter um perfil quanto à aplicabilidade da 

NR. Finalizando a reunião, foi estabelecido o seguinte cronograma de reunião da CPNSEE. 13 e 14 de 

junho (FUNDACENTRO / SP), 12 e 13 de setembro (Sindicato dos Eletricitários / SP) e 21 e 22 de 

novembro (DRT/SP). Estabelecida também a pauta para a próxima reunião: 
 
- Aprovação e Assinatura da Ata da 1ª Reunião Ordinária; 
- Assinatura do Regimento Interno; 
- Discussão sobre o Manual de Aplicação da NR-10; 
(a Bancada de Governo deve apresentar proposta de estrutura para o Manual) 
- Discussão do item 10.7.2; 
(a Bancada dos Trabalhadores poderá apresentar proposta de redação) 
- Discussão do item 10.7.3; 
(a Bancada dos Empregadores poderá apresentar proposta de redação) 
- Assuntos Gerais.  
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 16:00 horas, sendo coordenada pelos membros 

Rinaldo Lima e Joaquim Gomes e secretariada por mim, Rogério Alves.  
 
 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 13 de junho de 2005 
Joaquim Gomes Pereira, neste ato coordenador da Comissão Permanente Nacional de Segurança em 

Energia Elétrica, designado no Memorando n.º 162 DSST/SIT/MTE, em anexo, abre a segunda reunião 

ordinária da Comissão precisamente às nove horas e trinta minutos do dia 13 de junho, informando as 

ausências justificadas dos membros Rinaldo Marinho Costa Lima e do secretário Rogério Alves, 

solicitando ao convidado, João José Barrico de Souza, para secretariar os trabalhos da reunião, cuja 
pauta consiste dos seguintes assuntos: Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária; assinatura do 

Regimento Interno da Comissão, aprova do em 19/04/05; Organização do manual de interpretação da 

NR-10; Considerações sobre item 10.7.2 e 10.7.3 da Norma e Assuntos Gerais. Aberta a palavra 
manifestou-se, pela ordem, Jesus Garcia, para registrar que a qualidade do trabalho pretendido fica 
prejudicada pela ausência da bancada governamental, no apoio das decisões da comissão, entendendo 

que esse fato demonstra um descaso com o assunto da segurança e especificamente com a NR10. Joel 

Félix por sua vez, confirma o descaso apontado, informando que isso tem se repetido com outras 

reuniões para tratar de outras normas relacionadas à saúde e segurança, faltando o apoio governamental 
também aos outros grupos. Por sua vez, Jesus Garcia aponta que a finalidade da comissão tem sido 
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deturpada e que não tem sido perseguido o objeto específico da CPNSEE. Joaquim Gomes informou aos 

presentes que encaminhou o ementário da Norma a Brasília, e que o mesmo foi publicado, conforme 

portaria 126 de 16 de maio de 2005, o ementário é a lista de códigos e demais informações, necessárias 

ao Sistema de Fiscalização do Trabalho � SFIT, para a lavratura dos autos de infração e que sem eles o 

Auditor-Fiscal do Trabalho � AFT não pode exercer a punibilidade da função. Passando ao primeiro item 

da Pauta, foi lida a ata da primeira reunião e pelos presentes solicitada a correção no título. Jesus Garcia 

esclareceu que no seu entendimento a comissão deve se reunir para a aplicação da norma e não para 

rediscutir o seu texto, fragilizando e enfraquecendo as exigências da Norma, ao que João José adverte 

que a finalidade da criação da comissão é efetivamente de rediscutir os itens. José Renato propõe que se 
corrija o texto da ata para deixar absolutamente claro que não se fará uma �revisão da norma�. José 

Renato reafirmou a necessidade de se elaborar um manual de implementação, fundamental para a 

aplicação da norma, de forma que elimine a dupla interpretação e esclarece que já houve tempo e 

condições suficientes, quando da revisão, durante os quase dois anos e as dez reuniões, para que 

acontecesse a discussão ampla da Norma, pede ainda que seja retirado do texto da 1ª ata o termo 

�intervalo para negociação�, pois essa colocação sugere acordo e flexibilização. Rosica por sua vez 

informa que a sua vivência tem mostrado uma intensa e profunda precarização nas condições de 

trabalho, que as empresas estão apresentando soluções apenas aparentes, ao invéz de contratar 
pessoas estão é deslocando a precarização para outras empresas, terceiras, e se dispõe a discutir, com 

quem quiser, a necessidade e oportunidade de implementação da NR-10 da forma como está. Informa 

ainda que no seu trabalho tem acompanhado a evolução da substituição do nexo causal pelo nexo 

epidemiológico. Barreira colocou que segundo a portaria ministerial, os membros foram convocados para 

discutir, tendo em vista que esse caminho foi escolhido porque não houve o propalado consenso. 

Segundo José Barreira, foi com esse objetivo que a bancada dos empregadores sentou-se à mesa, na 

busca de um aprimoramento da NR-10, mas se o entendimento é o de que apenas se discutirá a 

aplicação, isso deverá ser antecipadamente deliberado, observando-se no regimento da comissão, a real 

importância e oportunidade da continuação dos trabalhos, propondo que sejam discutidos os itens da 

Norma que mereçam ajustes. Discorda do conteúdo da ata, assim como a bancada dos trabalhadores, 

reafirmando que a pauta efetivamente corresponde ao que foi discutido e estabelecido na reunião 

anterior e se propõe a apoiar os trabalhos do grupo e que acredita profundamente na discussão isenta, 

não emocional e imparcial com a visão técnica por que permeia a NR-10, ao que propõe o seu apoio e 

colaboração. Por sua vez, João José esclarece que a ata da reunião primeira não retrata fielmente a 1ª 

reunião, porém trás muito do que foi discutido na reunião anterior contudo, afirma, que a ata deve 

realmente trazer o que foi discutido e não aquilo que se gostaria de ouvir. Mário Sérgio apóia João José, 

esclarecendo que embora o texto da ata não atenda os desejos deste ou daquele participante a ata 

deverá retratar o que foi discutido. Quanto ao conteúdo da NR-10, tem a mesma posição de José 

Barreira, com vistas às necessárias soluções técnicas. Jesus Garcia lembra a forma como foi conseguida 

a aprovação do item 10.7.3 da NR e por uma questão de ordem, antes de se discutir qualquer assunto, 

respeitando a pauta, deverá ser assinado o regimento da CPNSEE. Questiona por que razão o Ministério 

do Trabalho não paga as passagens dos membros das comissões a exemplo do Ministério da Saúde. 

Que não concorda que se proponha alterações no texto da NR-10 uma vez que fora recentemente 
aprovada pelo Sr. Ministro do Trabalho. Que o que se precisa é promover a melhoria das condições e 

ambientes de trabalho, que não é possível ficar discutindo sem rumo, mas o que se deve é começar a 

trabalhar na aplicação da Norma, quer nas atividades de geração, de transmissão, de distribuição, nas 
empreiteiras etc. Joel Félix esclarece que a proposta é implementar a aplicação e pede para retirar de 

pauta a discussão do item 10.7.2. Respondendo a José Barreira, esclarece que na inexistência de 

consenso na finalização da discussão na CTPP, é prática ser arbitrado pelo governo. Joel se propõe a 

discutir o regimento e ao mesmo tempo pede que conste da ata o protesto de ambas as bancadas pela 
falta do diretor na reunião anterior e na presente. Joaquim sugere que as propostas de correção à ata 

anterior, da 1ª reunião, sejam feitas por escrito de forma a melhor representar a intenção e de forma 

inequívoca colocar a real intenção da fala dos participantes. Quanto ao Regimento da Comissão, 

Joaquim mediou a reunião informando a impossibilidade de rediscussão do Regimento, pois este já foi 

aprovado na 1ª reunião e, ora redigido, contudo entende perfeitamente válida as correções das falas na 

1ª ata. Quanto ao item 10.7.2 informa que o assunto foi pautado pelo membro Agnaldo Bizzo, 

concordando que, na forma redigida, sugere, dupla interpretação. Jesus contestou dizendo que o 

Agnaldo Bizzo é assessor técnico e não representante, e que por isso não pode propor ou deliberar. 

Joaquim Gomes justifica que não possui documentos hábeis que permitam aferir a representatividade. 
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Jesus Garcia esclarece que para representar os trabalhadores a pessoa deve ser representante eleito e 
isso é fundamental. João José afirma que a publicação da NR-10 foi realizada durante a espera da 
bancada empresarial, no aguardo da manifestação do governo às suas reivindicações, foi muito 

deselegante a forma da publicação. Referindo-se ao item 10.7.3, entende que ele não é suficientemente 

claro e que deve ser esclarecido. Rosica, resgatando trechos das informações governamentais, afirma a 

não confiança nas gestões de segurança do setor elétrico e que, todos sabiam que se não houvesse 

consenso o governo iria arbitrar. Afirmou que tem muito claro o objetivo da norma, mas não discute na 

ótica da precarização como ocorre, por exemplo, nos trabalhos em linha viva. Mário Sérgio retornando à 

pauta da reunião anterior que propõe itens de pauta para esta segunda reunião, pede que se passe 

efetivamente à discussão dos itens propostos. Joaquim. Garcia propõe para que se produzam as 

ressalvas a serem corrigidas na ata da 1ª reunião, encaminhando-as por escrito, para os devidos ajustes 
na ata. Mário Sérgio reafirma que a ata deve ser o resultado daquilo que foi discutido, espelhando o 

retrato da reunião. Joel Félix se coloca favorável aos ajustes na ata, desde que esclarecidos no presente 
momento, os itens questionados. Joaquim Garcia enumerou as correções solicitadas e propôs o 

encaminhamento à secretaria para a correção e propõe a aprovação com as devidas correções. Agnaldo 

Bizzo esclareceu que quando da sua participação na primeira reunião a solicitação imposta quanto aos 

itens 10.7.2 e 10.7.3 não eram de alterar conteúdo, no que foi ratificado pela confirmação de João José. 

Joel Félix esclareceu que o problema está na redação da ata e não no conteúdo das discussões. 

Retomando, Joaquim Gomes tornou a explicar as possibilidades de condução da reunião, sugerindo a 

aprovação da ata com ressalvas quanto as correção das falas dos membros participantes, e, 

posteriormente, por meio de encaminhamento documentado ao secretário da primeira reunião ela seja 

corrigida e assinada na 3ª reunião. Jesus Garcia pede que conste da 1ª ata que ela não vale porque mo 

tinha regimento. Joaquim Gomes reexplica que já havia sido votado o regimento e que, portanto, as 

decisões já estavam validadas. José Renato aceita a aprovação parcial com a retirada das discordâncias 

e manutenção dos trechos não polêmicos. Sérgio Mello repete que a ata deve ser um retrato do evento e 

por essa razão jamais poder-se-á negociar o seu conteúdo e, portanto, o documento deve ser fiel ao 
tratado, ao discutido, devendo as palavras e as contribuições constar na íntegra, como faladas. Mário 

Sérgio apóia e concorda com Sérgio Mello, aponta a sua preocupação com a colocação do Jesus Garcia, 

questionando a legitimidade dos participantes da comissão, por conta inclusive da ausência do membro 

coordenador da bancada governamental e propõe que se esclareça esse ponto antes de prosseguir com 

esta reunião. Joaquim esclarece que a bancada do governo está representada na forma regimental, ou 
seja, dois representantes, além de um convidado, e o que não existe ainda é a delegação formal da 

coordenação por meio de documento. Jesus esclarece que concorda com Sérgio Mello e adianta que os 

membros da bancada governamental, presentes não têm autonomia para resolver qualquer nó crítico que 

possa surgir. Joaquim Gomes explica que o titular da coordenação não está presente por ter que atender 

ocupações estabelecidas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho � SIT e que sua substituta, Maria de 
Lourdes Moure, está fora do país representando o governo e que dessa forma, se as partes 

representadas assim entenderem, que sejam suspensas as discussões, encerrando esta segunda 

reunião e deixando para deliberar em setembro, já que não possui qualquer designação formal para ser 

apresentada aos presentes, ou que se contate o Diretor do DSST para encaminhamento de documento 
via fax, com a indicação da coordenação, proposta aceita. Jesus Garcia reitera a sua preocupação 

quanto à ausência de coordenação, fato que pede para constar da ata. A reunião foi interrompida para 

que fosse solicitado ao Diretor do DSST, Rinaldo Lima, a formalização quanto à coordenação da 

presente reunião, tendo sido ratificado o nome do Joaquim Gomes, com promessa de ser encaminhado, 
à reunião, documento formalizando tal indicação. Em seguida, esclarece que está no grupo porque 

entende que pode contribuir tecnicamente e se incomoda por ser colocado como ponto de desequilíbrio e 

rememora as suas colocações na reunião anterior, aceitas e confirmadas pelos presentes, esclareceu 
que o resultado da discussão de prazo para o item 10.7.3, que trata do trabalhador isolado, não foi 

exatamente a sua opinião, mas sim o resultado da discussão da bancada dos trabalhadores, a qual 

representa, e que os demais itens constantes da ata também foram resultado do consenso e que 

Agnaldo, Agnaldo Bizzo é ciente e consciente de seu papel na representação nesta comissão, ratificando 

assim o que disse e reafirmando a sua postura absolutamente profissional, no que foi aprovado por todos 
os presentes. Joaquim Gomes, novamente solicitou objetividade e foco nos itens básicos em discussão, 

especialmente quanto a ata da primeira reunião. José Renato voltou a propor a aprovação dos itens 

menos polêmicos (concordes) constantes da ata e a eliminação dos pontos discordantes e polêmicos, 

propondo alternativamente, que se prorrogue a aprovação da ata da 1ª reunião para a próxima reunião, 
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sendo encaminhadas as alterações, por escrito por cada um dos participantes. Rosica afirma que não 

rediscute o item 10.7.3 e Jesus Garcia propõe que o item 10.7.3 seja suprimido desta discussão. José 

Barreira esclarece que tem apreço pelo trabalho do grupo, mas que entende a necessidade de ser 

discutida a representação governamental bem como que a qualquer tempo deve ser preservado o 
conteúdo da discussão anterior. Joaquim Gomes esclarece que o conteúdo da ata deverá ser 

devidamente esclarecido, aprimorado, apurado, para melhor representar a fala dos participantes e coloca 
em votação, primeiramente, a ata da 1ª reunião e em seguida a representatividade da coordenação, no 

que se seguiram considerações dos presentes, Agnaldo Bizzo, Joel Félix, Mário Sérgio. Aprovada a ata 

anterior com o compromisso de que será retificada após as considerações escritas a serem 
encaminhadas dentro de quinze dias para o secretario, Rogério Alves, por providências dos presentes 

naquela reunião, pelo e-mail dsst@mte.gov.br. Mário Sérgio adverte que as correções a serem 

encaminhadas deverão ser o resultado básico do que foi discutido, bem como os ajustes discutidos nesta 

reunião, solicitando que as futuras atas transcrevam o conteúdo das reuniões. Após o almoço foram 

retomados os trabalhos às quatorze horas, Joaquim Gomes informou que o Diretor do DSST passará um 

FAX, documentando e legitimando a sua indicação para coordenar esta segunda reunião da CPNSEE e 

que por força de outros compromissos, deverá fazê-lo lá pelas dezesseis horas. Joel Félix manifestou-se 
no sentido de que não se compreende claramente o papel da SIT, e pede que essas situações e 

ocorrências sejam documentadas para que não gerem discussões e interpretações posteriores. Jesus 

Garcia, com a concordância dos demais, dando um voto de crédito de confiança, de que será 

encaminhado documento da oficialização da substituição da coordenação, aceita a continuidade dos 

trabalhos, no que foi acompanhado pela bancada dos empregadores. Mário Sérgio solicita que caso o 

documento prometido, (FAX) não seja recebido nesta FUNDACENTRO até as dezesseis horas e trinta 

minutos, ficará automaticamente cancelado tudo o que se deliberou nesta reunião. Retomando a pauta 

Joaquim Gomes passou à fase de leitura do regimento, propondo que se necessário alguns ajustes, na 

redação que se façam, tendo sido aprovado pelos presentes, quanto à necessidade das alterações. 

Jesus Garcia informou que o Departamento Jurídico da Central Única dos Trabalhadores não teve a 

oportunidade de ler o regimento, ao que Mário Sérgio respondeu que esse fato inviabilizava a 
continuação da reunião. Foi esclarecido pelo Joaquim Gomes, que os presentes têm a legitimidade de 

aprovação do Regimento e que esse já havia sido aprovado na 1ª reunião, informando que o que se 

ajustará será pequenas questões redacionais, se houverem, sem, contudo, descaracterizar o texto do 
documento. Jorge Reis procedeu à leitura sendo feitas as considerações item a item e aprovadas 

alterações nos artigo 9°, inclusão da palavra ordinárias, para especificação das reuniões, acrescentando-
se a letra s para correção do número na palavra consultada, no artigo 12, aprovando-se assim o 
regimento em todos os demais itens, guardadas as ressalvas acima anotadas. Em aparte, Sergio Mello 
pediu que se fizesse constar em ata a necessidade de que as bancadas indiquem formalmente por 
documento, quem é representante e quem é assessor. Também em aparte José Barreira solicitou que se 

destitua o Secretário e se indique outro que não dependa de recursos financeiros para passagem e 

diária. Retornando aos assuntos de pauta e desta feita ao item três que trata do manual de interpretação 

da Norma. Joel Félix propõe que a discussão e elaboração seja feita pelo governo. José Barreira, por sua 

vez, afirma que devem ser estimulados o questionamento e encaminhamento a um sub-grupo que 
discutirá e elaborará orientação de forma centralizada. Joel Félix reitera que deverá ser gerada motivação 

na sociedade para provocar a reação do governo no sentido de que seja encaminhada a demanda a esta 

comissão. Em comum acordo as bancadas solicitam que a coordenação oficie à CTPP a necessidade de 

organizar e sistematizar as consultas que deverá ser à base do borrador para a elaboração do manual de 

orientação e solicita a seus membros que divulguem e provoquem a demanda junto à CTPP, lembrando 

que o dito borrador terá por base os questionamentos apresentados desde a fase de consulta pública. 

Ainda sobre o mesmo assunto José Barreira propõe que os trabalhos sejam sistematizados em cinco 

etapas como segue, sendo a primeira a criação da demanda social, a segunda ao estabelecimento da 
equipe de trabalho com suas respectivas atribuições, a terceira a sistematização e estabelecimento de 

prioridades, a quarta a discussão e aprovação das prioridades pela CPNSEE e a quinta a publicação das 

deliberações a cada reunião da comissão, lembrando que é preciso dirigir as questões a um endereço do 

governo. Sérgio Mello dá seu apoio à sistematização proposta por José Barreira e informa que já tem 

provocado consultas ao Ministério do Trabalho e Emprego. Agnaldo Bizzo alerta que as orientações 

emanadas deste grupo deverão ser cuidadosas para não fechar nas restrições técnicas que podem ser 

diversas para os vários setores abrangidos. Jorge alerta para a necessidade de que seja observada uma 

reserva de confiança com relação às normas técnicas emanadas por entidades privadas e dá como 
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exemplo a recente normalização de pó químico para extintores, lembrando que o Manual deve ser 

indicativo da regulamentação técnica e esta escolhida de acordo com o setor e a situação. Seguiram-se 
algumas considerações sobre a confecção do referido manual, com a participação do Joel Félix, José 

Barreira, Agnaldo Bizzo e Antônio Castellar que entendem que o manual deverá ser sugestivo 

endereçando as questões às fontes técnicas competentes (normas nacionais e internacionais). 
Concluindo, Joaquim Gomes resumiu que o secretário, Rogério Alves, oficiará à CTPP, quanto à 

produção do Manual de acordo com as considerações de Jose Barreira de forma que o Governo 

centralize a demanda e questionamentos e os encaminhe a esta comissão para paulatinamente construir 

o referido manual de aplicação da NR-10. Jesus Garcia propõe que se elabore um arrazoado dos 

indicadores que justifiquem a implantação da NR-10, o que originou considerações de Sérgio Mello, João 

José e Aguilar. Às dezesseis horas e vinte e oito minutos, José Barreira passou à leitura do memorando 

cento e sessenta e dois recebido às dezesseis horas e vinte e sete minutos, que se anexa a esta ata, 

indicando Joaquim Gomes para coordenar esta segunda reunião da CPNSEE. Joaquim Gomes lembrou 

aos presentes que além das dúvidas e questionamentos para elaboração de um manual facilitador da 

implementação da NR, as entidades deverão trazer as denúncias de precarização indicando áreas e 

locais de trabalho para que se encaminhem as providências cabíveis, e imediatamente passou ao quarto 

item da pauta, que ficou transferido para a próxima reunião, fato que determinou a apreciação do sexto 

item, que trata da indicação de coordenador da bancada, tendo sido indicado pela representação dos 

empregadores, Sérgio Mello, e pela bancada dos trabalhadores, Jesus Garcia, restando à bancada 

governamental, indicar seu representante através da Coordenação. Retornando a pauta foi colocado em 

discussão o item cinco, que tem como tema o trabalho isolado considerado nos moldes do item 10.7.3 da 
NR-10, ao que a bancada dos trabalhadores através de seu representante informa que é radicalmente 

contra a discussão desse item. José Barreira argumenta que de acordo com o regimento e a portaria que 
cria esta comissão, toda a norma está sujeita a discussão e, portanto pede coerência dos participantes 

para que as bancadas não radicalizem suas posições de forma a impedir a discussão, assegurando que 

a medida proposta pelo item 10.7.3 é extremamente radical, não carreando aspectos de segurança, e 

informa ainda que possui subsídios técnicos e argumentações que, seguramente, viabilizam a discussão 

desse item. Jesus Garcia afirma que é um direito das bancadas discutir, porém considera inócuo retomar 

o debate desse item, concluindo que o importante é se trazer condições que permitam aplicar a norma 

reiterando que o entendimento da bancada dos trabalhadores é suprimir esse item do debate. Joaquim 

Gomes informou que Rinaldo Lima já tem uma minuta do texto de prorrogação desse item e do 

esclarecimento sobre a numeração dos anexos mencionados na portaria, mas que necessita da 

aprovação da 1ª ata para encaminhar ao Ministro para a aprovação e publicação das retificações e 

dilação do prazo. José Renato entende que os trabalhadores já deram sua contribuição na dilatação do 

prazo para quinze meses e por isso entende que não está ocorrendo radicalização, voltando a destacar a 
autoridade do governo em arbitrar o item sem consenso e publicar a Norma. Em resposta Sérgio Mello 
informou que os dados referentes à implantação serão apresentados em seminário na COELBA nesta 

data, hoje, treze de junho e isso só já traduz o comprometimento das empresas que apresentarão os 

métodos e as providencias adotadas, afirmou que todos têm acesso e que as empresas estão 

certamente divulgando a norma, tanto que até mesmo o manual contendo a norma, ora em uso e 

consulta pela bancada dos trabalhadores, foi editado por uma das empresas, no caso a RGE do Sul, que 
é uma distribuidora de energia elétrica. Informou ainda Sérgio Meio, que, na sua empresa, os 

empreiteiros são penalizados ou bonificados segundo o cumprimento da NR, a título de incentivo e que 

foi colocado um prêmio de gestão que considera o nível de acidentes com trabalhadores e com a 
população. Quanto ao item 10.7.3, entende que houve uma deselegância do governo ao aprovar a norma 

enquanto havia uma discussão em andamento e nem mesmo se comunicou a bancada dos 

empregadores a intenção do governo ou o fim da discussão. Disse ainda entender que o mérito da 

questão seja discutir antecipadamente a implantação ou necessidade do trabalho em duplas, para evitar 

que se implante e, posteriormente à discussão, se dispense os trabalhadores excedentes, coisa que não 

tem sido feita em respeito à categoria e que é sabido que houve uma radicalização da bancada dos 

trabalhadores durante o processo tripartite. Informa que o assunto é sério e deve ser discutido com a 

seriedade técnica que merece, nesses termos pede à bancada dos trabalhadores que reconsidere as 
suas posições e permita a discussão e o andamento das atividades deste grupo, mantido e sustentado 

pelas empresas e pela sociedade. João José explicou que existe uma intensificação muito grande no 

treinamento, nas revisões que geraram mais de 131 procedimentos novos de trabalho, como pode ser 
constatado no site da Funcoge, onde constam os aspectos que estão sendo observados, discutidos e 
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implementados. Joaquim Gomes acrescenta que na página do Ministério do Trabalho está disponibilizado 

um manual de segurança e saúde de eletricidade e telefonia, e que viu nos dados estatísticos 

preliminares lançados pela Funcoge, a tendência de redução de acidentes de trabalho o que por si só é 

um motivo de satisfação. Jesus Garcia adverte que deverá ser considerado que as empreiteiras estão 

cadastradas com CNAE da construção civil e isso mascara o número de acidentes. Joaquim explicou a 

situação envolvendo o CNAE e informou que essa não é uma novidade, já praticada há muito tempo, e 

por essa razão se os índices estão em declínio nas estatísticas da Funcoge é porque está havendo 

redução de acidentes ainda que considerados relativamente. Sérgio Mello alertou que o processo de 

avaliação e concessão do prêmio mencionado considera necessariamente o número de acidentes das 
empreiteiras independentemente de seu CNAE. Jesus Garcia retrucou que houve muito lucro das 
empresas e que, na prática, não vê os empresários fazendo prevenção, concluiu argumentando que não 

vê deselegância no arbitramento do Sr. Ministro do Trabalho, pois essa também é a sua função e, 

finalmente afirmou que há sobrecarga de trabalho e que concluiu que não concorda em retornar ao 

debate do item 10.7.3. Takao esclarece que na COPEL não encontrou grandes dificuldades para a 

implementação da NR-10, que existe uma divulgação generalizada e registrada em ata de todo e 

qualquer incidente ocorrido de forma a não venha se repetir, por menor que reja o acidente, há 

elaboração de relatório com a participação de técnicos e engenheiros, divulgado a todos. Sempre no 

sentido de atuar na origem do problema, nas causas e que esses eventos de divulgação ocorrem todas 

as quintas feiras. Deu exemplos e acredita que não é o trabalho em dupla que estabelece a prevenção, 

mas sim a adoção de procedimentos corretos com análise de risco adequada. Informou que as áreas 

técnicas não liberam equipamentos sem a devida análise de risco e, que há muitos anos não se registra 

acidente fatal na geração da Copel. Entende que é a análise de risco que deve definir quantos 

trabalhadores serão necessários para a realização da atividade. Mário Sérgio informou que em reunião 

com Mário Bonciani, ficou bastante clara a discordância dos empresários com relação à forma como foi 

feita a publicação e, também, quanto à colocação do governo: �na dúvida, ficamos com os 
trabalhadores�. Que a portaria não foi consenso e que em nenhum momento houve a preocupação da 

bancada dos empregadores com o número de empregos ou com o valor representado, e que acha 

lamentável que os trabalhadores não queiram discutir um item de uma norma que foi tecnicamente 
aprovada e considerada excelente. Joaquim Gomes interveio para manter o controle das manifestações, 

passando a palavra a Antônio Castellar que considerou ser este um grupo técnico com vivência em 

eletricidade e que pode agregar valores desde que com lógica e procedimentos técnicos, conclamando o 

grupo à coerência e visão técnica em detrimento da emoção, estimulando o espírito democrático da 

equipe. Rosica informou que divulgou aos quatro cantos que com a aprovação do item 10.7.3, a 
representação dos trabalhadores tinha conseguido colocar um item que melhorava muito a condição de 

segurança. Jesus Garcia disse que historicamente foi o empresariado quem organizou o processo de 

trabalho e que jamais entenderam o trabalhador como parte desse processo. Que com a ajuda dos 
companheiros do governo conseguiu impor exigências para a melhoria da qualidade de vida e citou uma 

série de considerações. Pediu à bancada dos empresários compreensão para entender as situações do 

trabalhador isolado, como já tem conseguido por liminares judiciais em vários estados. Propõe à bancada 

dos empresários negociar para que com os dois lados cedendo se chegue a um bom final. Barreira 

perguntou quando é que houve experiências similares, ao que Rosica respondeu que foi o que sempre 
buscaram e José Barreira informa que efetivamente não houve experiências similares anteriores em 

função das colocações e desdobramentos ocorridos e esclarece que em nenhum instante se cogitou de 

eliminar o item 10.7.3, mas sim de, tecnicamente, rediscutir as atividades e serviços em que não se 

justifica a presença de dois trabalhadores e que vê uma excelente oportunidade de discutir e avançar e 

que em nenhuma oportunidade foi dado discutir com os trabalhadores as reais necessidades e aplicação 

do item 10.7.3 e que uma vez criada essa oportunidade de apresentar situações e discuti-Ias se 
conseguirá avançar de forma confiável, produtiva e colaborativa. A bancada dos trabalhadores aceita a 

abertura de debate, contudo se propõe a defender com unhas e dentes os direitos dos trabalhadores, 
mas estão abertos a discussão com confiança. Jesus Garcia propõe que se abra um debate entre as 

bancadas mediante seminários em que se pautem esse e outros assuntos e Joel Félix vê grandes 

possibilidades de se discutir os assuntos que viabilizem a implantação da NR-10, uma vez que estamos 
em posição bastante avançada, colocando à mesa as empresas e os trabalhadores, mesmo entendendo 

o peso de outros fatores, incluindo o financeiro e que acha o momento muito bom para que se possa 
avançar significativamente, cedendo sempre que isso represente a melhoria na qualidade de vida do 

trabalhador. Joaquim Gomes, tomando a palavra, colocou em votação a proposta sendo aprovada por 
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todos os presentes. Aproveitou para afirmou sua felicidade por sentir que, ao final da reunião, o espírito e 

a vontade de colaboração dos presentes em resolver pendências espinhosas, vislumbrando a boa 

vontade das partes em sentar-se à mesa e negociar com confiança e determinação, reafirmando que 
essa postura poderá significar avanços consideráveis e uma solução definitiva. Indicou a organização de 

seminários conjuntos, em que se discutam os processos de trabalho no caso do trabalhador isolado entre 

outros assuntos. José Barreira e Jesus Garcia solicitaram aos presentes que estabeleçam contato direto 

e resolvam como, quando e onde organizar o seminário para essa discussão propondo conteúdo, 

propostas e participantes. José Renato propôs que as próximas reuniões ocorram na Fundacentro, por 

deliberação das duas bancadas, sendo preservadas as datas e horários devendo a DSST encaminhar 

solicitação de sala e demais recursos necessários. A reunião foi encerrada pelo coordenador Joaquim 

Gomes às dezoito horas e dez minutos, que na oportunidade lembrou as datas de 12 e 13 de setembro 
para a realização da próxima reunião, parabenizando a todos pelo elevado espírito negocial e 

apresentando os agradecimentos aos presentes pela efetiva participação e visível disposição em resolver 

os questionamentos e pendências. 
 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 12 de setembro de 2005 
Aos 12 dias do mês de setembro de 2005, reuniram-se na sede do Sindicato dos Eletricitários de São 

Paulo os membros da Comissão Permanente Nacional de Segurança em Energia Elétrica e convidados, 
conforme relação anexa, O Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, Rinaldo 
Marinho Costa Lima abriu a reunião justificando sua ausência na reunião anterior e explicando as 

dificuldades orçamentárias do DSST, que impedem a presença do servidor Rogério Alves da Silva 

(Secretário) nas reuniões da Comissão realizadas fora de Brasília. Declarou que o DSST irá buscar 

formas de garantir seu representante em todas as reuniões da CPNSEE. Foram então colocadas em 

discussão as atas da primeira e da segunda reuniões da CPNSEE e o regimento interno. Após alguns 

ajustes e esclarecimentos das diversas dúvidas apresentadas pelos membros da Comissão, foram 

aprovados todos os documentos. Passou-se à manifestação da bancada de empregadores sobre as 
dificuldades de implementação da NR -10. O Sr. Miranda relatou que o curso básico vem sendo 

ministrado com o auxilio do manual disponibilizado pela Fundação COGE, mas o curso complementar 

apresenta uma maior dificuldade de padronização em razão das realidades e das diferenças de 

tecnologia das empresas. Informou que os prontuários estão sendo organizados nos sistemas 

informatizados, com um roteiro para a localização dos diversos documentos. José Renato e Jesus se 

mostraram preocupados com as formas de acesso dos trabalhadores aos documentos informatizados e 
com a garantia das atualizações da documentação de acordo com as modificações que forem inseridas 

nas instalações. Jesus também mencionou sua preocupação com a precarização das condições de 

trabalho no setor elétrico e com a lentidão da implementação da NR-10. Barrico, Miranda e Sérgio 

concordaram com a - necessidade de se garantir o acesso aos documentos. Miranda argumentou que o 
computador é uma ferramenta cada vez mais presente na realidade do eletricista. Barrico solicitou a 
Miranda que fizesse uma avaliação geral sobre o atual estágio de implementação da NR-10 pelas 
empresas. Miranda informou que em São Paulo a velocidade de implementação foi maior em razão da 

Convenção Coletiva de Trabalho local; que existe um grande interesse das empresas em adotar as 
medidas previstas na norma, havendo uma discussão de como implementá-la e a preocupação com os 

prazos; que existe uma preocupação com a habilitação, capacitação e qualificação do trabalhador. 

Iniciou-se o debate sobre as formas de divulgação e esclarecimento de dúvidas da sociedade sobre a 

norma. Joel sugeriu a realização de videoconferência sobre a norma. Todos concordaram sobre a 

necessidade de criação de um Grupo de Trabalho � GT para elaboração do manual da norma. Ficou 
acertado que as bancadas fariam a indicação para o GT em 10 dias e que o DSST forneceria as dúvidas 

encaminhadas ao Departamento e as degravações das reuniões do Grupo de Trabalho Tripartite � GTT 
para subsidiar o Grupo. A bancada de empregadores mostrou-se preocupada com as vestimentas, em 
razão da necessidade de teste das opções de tecido e das condições ergonômicas e térmicas das novas 

vestimentas, e propôs a prorrogação do prazo para atendimento desse item por mais 12 meses. A 

bancada de trabalhadores solicitou prazo até a próxima reunião para dar a sua posição sobre a 

solicitação. A bancada dos empregadores se prontificou a encaminhar, até o dia 10 de outubro, a 

justificativa técnica para prorrogação. Sobre o seminário sugerido na 2ª reunião da Comissão, ficou 

acertada a realização nos dias 6 e 7 de dezembro, para um público de 50 a 60 pessoas, 

preferencialmente na FUNDACENTRO. Acordou-se também a indicação de um representante por 

bancada para organização do evento, no prazo de 10 dias. A bancada dos empregadores propôs que o 
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seminário sirva para o intercâmbio de experiências e para que seja feito um apanhado geral da 

implementação da norma, com discussão dos pontos críticos, principalmente no c1areamento da 

segurança do trabalho nas atividades executadas individualmente ou não em instalações elétricas em 

alta tensão e no SEP. Os representantes dos trabalhadores se manifestaram que no seu entendimento o 

seminário servirá para debater a aplicabilidades da NR-10. Nada, mais havendo a se discutido, encerrou-
se a reunião. 
  
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 21 e 22 de novembro de 2005 
Iniciada a reunião, o Coordenador do Grupo Sr. Rinaldo Marinho cumprimentou a todos os presentes, 

discorreu sobre assuntos gerais e fez distribuir a ata da 3ª reunião, Portaria 484 do Ministério do Trabalho 

e Emprego e a pauta desta 4ª reunião, sendo em seguida discutidos e deliberados os assuntos a saber: 
1. Discutida a minuta da ata da 3ª reunião, após alguns debates e ajustes, foi colocada em votação, 

aprovada e assinada pelos membros presentes, constituindo-se em ata da 3ª reunião ordinária.  
2. A bancada dos empresários na pessoa do Eng. Miranda apresentou o andamento da implementação 

da NR 10, com especial atenção quanto às vestimentas de proteção a arcos voltaicos, seguindo-se de 
intervenções e considerações dos presentes.  
3. Foi informado aos presentes a publicação da Portaria n.º 484 em 10/11/2005, sobre a prorrogação do 

prazo para atendimento ao item 10.7.3, a respeito da proibição do trabalho individual em atividades 
envolvendo alta tensão e no SEP.  
4. Foi aprovada a prorrogação do prazo para o atendimento ao item 10.2.9.2 da NR-10, que trata de 
vestimenta de proteção a arcos voltaicos, por mais 9 meses, ficando o dia 8 de setembro de 2006 como 

data final para cumprimento do item. A Bancada dos trabalhadores condicionou tal aprovação a 

elaboração de relatório trimestral contendo cronograma sobre os estágios da implantação da NR-10, a 
ser apresentado nas reuniões da CPNSEE e a realização de seminário sobre o mesmo tema, 
abrangendo os diversos itens da N R-10.  
5. Ficou acordado que o Diretor da DSST/MTE, Rinaldo Marinho, irá apresentar o plano de trabalho 

quanto às fiscalizações abrangendo a NR-10.  
6. Foi aprovada a realização de fiscalizações conjuntas trabalhadores/Governo, dirigida ao atendimento 
dos itens regulamentados na NR-10.  
7. Foi formado o grupo para elaboração do manual da NR-10, assim constituído: 
Empregadores: Sr. Luiz Carlos Miranda e Sr. José Raimundo Pontes Barreira; 
Trabalhadores: Sr. Osvaldo D'Estéfano Rosica e Sr. José Manuel Teixeira; 
Governo: Sr. João José Barrico de Souza e Sr. Jorge Santos Reis; 
Serão encaminhadas ao grupo, conforme compromisso assumido pelo coordenador na última reunião, as 

degravações das reuniões do grupo GTT10 responsável pela elaboração da atualização da NR-10. Ficou 
deliberado que o DSST/MTE, encaminhará a CPNSEE os questionamentos sobre a NR-10 apresentados 
ao Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego. Ambos os materiais 

documentais constituir-se-ão em ferramentas de desenvolvimento para a elaboração do manual da NR-
10.  
8. Iniciou-se a discussão sobre a itenização dos assuntos a serem abordados no Seminário aprovado, 

conforme item 4 acima. Foram indicados para conduzir o processo de discussão e organização do 

seminário os Srs. Osvaldo D'Estéfano Rosica e João José Magalhães Soares, com mediação do Sr. 

Joaquim G. Pereira. 
9. Foi apresentado pela bancada dos trabalhadores e aprovado pelos presentes, após intenso debate, a 

pauta de assuntos a serem considerados nas apresentações do seminário: aplicação da NR-1 O nas 
empresas, a saber: 

 número de empregados próprios e contratados  
 relação atividades terceirizadas  
 número acidentes próprios e contratados e causas apuradas 
 relação de atividades e locais onde são executadas atividades individuais próprias e contratados 
 cronograma qualificação / capacitação NR-10 próprios e contratados 
 número horas extras realizadas no quadro próprio e terceiros 
 sistema de proteção contra queda adotados � próprios e terceiros 
 especificação técnica de SST � contrato terceiros � incluindo telecomunicações 
 relação número consumidores / empregado 
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 plano ação SEESMT � PPRA, PCMAT, PCA � próprios e contratados 
 plano CIPA � próprio e contratado 
 cronograma de adequação NR-10 incluindo previsão contratação de pessoal 
 cronograma de adequação vestimenta; 
  o estrutura escala revezamento; 
 plano de emergência contemplando procedimento existente para resgate de acidentados � riscos 

elétricos e riscos adicionais 
 cronograma do desenvolvimento do prontuário das instalações elétricas � evidencias objetivas 
 resultados auditorias realizados em contratados 
 adequação projetos conforme novas exigências NR-10 
 processo de analise de riscos para trabalhos com circuitos energizados e �desenergizados�  
 política de segurança e saúde na empresa 
 tratamento dado disposições gerais � direito de recusa 
 CNAE � enquadramento das contratadas 

 
Empresas representativas: CPFL � SP / ELETROPAULO � SP / CELESC - SC / COELCE � CE / CELPA 
� PA / COELBA � BA / CEMIG � MG / FURNAS / GRUPO REDE / COPEL � PR e segmento industrial.  
Ficou acordado que a organização do evento, sob a responsabilidade da bancada dos empregadores, 

enriquecerá a programação com o propósito de se atingir o objetivo pleno e êxito no evento. 
10. Ficou aprovado o agendamento das datas de 14 e 15 de março de 2006 para a realização do 

seminário: aplicação da NR-10 nas empresas, previsto para a FUNDACENTRO/SP.  
11. Ficou agendada a 5ª reunião da CNPSEE para as 9:00 horas do dia 16 de março de 2006, a ser 
realizada na Fundacentro / S P. 
Finalizando a reunião, o coordenador parabenizou e agradeceu a participação de todos. 
 
 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 16 de março de 2006 
� Aprovações 
Iniciada a reunião com aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária.  
� Vestimentas 
Empresas devem providenciar ações no sentido de cumprir o prazo de 8 de setembro de 2006 � informar 
às empresas através de suas associações.  
� CIPA 
Associações empresariais proporão que as CIPAs das empresas foquem seus esforços no sentido de 
colaborar com a implementação da NR-10. 
CPNSEE discutirá o assunto em reuniões futuras para a proposição de aperfeiçoamentos � Plano de 
trabalho CPNSEE.  
� Análise de Risco 
Empresas deverão compor suas metodologias de análise de risco e aplicá-las em todas as tarefas 
realizadas. Associações empresariais devem propor as suas associadas, elaboração da ferramenta e 

treinamento dos trabalhadores que irão utilizá-la. 
CPNSEE também discutirá o assunto com a finalidade de propor modelo - Plano de Trabalho CPNSEE.  
� Projetos 
Empresas devem considerar em todos os projetos as exigências da NR-10 e organizar sistema para 
garantir a atualização de suas instalações (as built). 
Deverão ser elaborados Regulamentos Técnicos detalhados para casos específicos a fim de melhor 
esclarecê-los � Plano de Trabalho CPNSEE.  
� Resgate de Acidentados 
Associações empresariais recomendarão às empresas a implementação da �linha da vida� e resgate.  
� Cadastro para Prontuário 
Garantir prontuário, atualizações e informação aos trabalhadores.  
� Políticas 
Recomendação para a inserção de trabalhadores das empresas contratadas nas Políticas das empresas 

contratantes.  
� Treinamento 
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Treinamento básico: material confeccionado em utilização. 
Treinamento complementar: Plano de trabalho CPNSEE.  
� Trabalho Desacompanhado 
Trazer a discussão para a CPNSEE a fim de definir as atividades que poderão ser realizadas com apenas 

um trabalhador. 
Deverão ser tratadas 3 categorias:  
1. atividades que claramente não podem ser realizadas por apenas 1 trabalhador (imediato � prazo 
vencido em 8 de março de 2006); 
2. atividades que claramente podem ser realizadas por apenas 1 trabalhador (nota técnica);  
3. atividades em que há divergência. 
O item 2 será discutido na próxima reunião da CPNSEE onde será elaborada a nota técnica (documento 

administrativo do MTE) a fim de esclarecer a quais as atividades e condições em que não se aplica o item 

10.7.3. 
O item 3 será discutido pela CPNSEE em seu plano de trabalho. 
 Agenda para próximas etapas:  
13 de abril: encaminhamento das atividades às bancadas do governo e trabalhadores. 
28 de abril: análise das atividades por parte das bancadas do governo e trabalhadores. 
18 e 19 de maio: próxima reunião da CPNSEE onde o assunto será discutido.  
� Supervisão 
Será pautada discussão futura na CPNSEE no sentido de analisar atividades com alto potencial de risco 

onde o supervisor seria obrigatório.  
� Reuniões Itinerantes 
Sugeridas reuniões e visitas técnicas itinerantes da CPNSEE em outros estados e ramos de atividades.  
� CANE das Contratadas 
Proposta de discussão na CPNSEE sobre a possibilidade de que as empresas contratadas tenham o 

mesmo CNAE do setor elétrico - plano de trabalho.  
� Fiscalização 
Bancada dos trabalhadores fez proposta no sentido de que o DSST oriente auditores-fiscais sobre a 
fiscalização da aplicação da NR-10.  
� V SENSE 
Bancadas dos trabalhadores e do governo da CPNSEE indicarão participantes na comissão 

organizadora.  
� Distâncias de Segurança 
Incluir o tema plano de trabalho da CPNSEE. 
  
 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 18 e 19 de maio de 2006 
Iniciada a reunião, o Coordenador da Comissão, Rinaldo Lima, sugeriu o acompanhamento da pauta 

para desenvolvimento da reunião. Solicitando a palavra, Jesus Francisco, em nome da banda laboral, 

manifestou surpresa e descontentamento com o documento da ABRATE, ABRADEE, ABRAGE, APINE e 
ABCE encaminhado ao Ministro do Trabalho, o qual solicitava a suspensão da exigibilidade do item 

10.7.3 da NR-10; sendo ainda comunicado que a bancada dos trabalhadores solicitará audiência com o 

Ministro para tratar sobre o papel do MTE no combate aos agravos relacionados ao setor elétrico. 

Enfatizou que a Comissão deve ser fortalecida, e que deve ser analisado e definido o papel da CPNSEE 

para o setor e que a NR-10 está em vigor e deve ser cumprida. Sérgio Mello lembrou que surpreso 

também ficou o segmento patronal ante a publicação inesperada da NR-10, uma vez que ainda se 
desenvolvia um trabalho de levantamento sobre o item 10.7.3. Rinaldo Lima colocou que a Comissão 

chegou a um momento crítico de discussão, fato que preocupa o Governo quanto à dissolução da 

CPNSEE ante os impasses. Após breve intervalo, todas as bancadas concordam sobre a importância do 

fortalecimento da Comissão, e do seu papel de fazer a gestão da aplicabilidade da norma. Quanto ao 
quadro de atividades em que o trabalhador pode executar desacompanhado, Sérgio Melo comentou que 

o documento foi passado e esperava-se um retorno de sugestões e propostas sobre as atividades. A 

bancada laboral justificou o não retorno por precisar de mais explicações sobre as atividades. Em 

seguida a bancada patronal apresentou os procedimentos e metodologias que basearam a identificação 

das atividades e construção do quadro anteriormente citado, após o intervalo para almoço, Sérgio Mello 
explicitou uma a uma as 44 atividades listadas no quadro. Como não houve possibilidade de decisão final 
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sobre o tema, ficou acordada a criação de um grupo bipartite, com caráter técnico, para aprofundar a 

discussão sobre as atividades, sendo o prazo para a conclusão do trabalho desse grupo acertado para o 

dia 31 de julho, para apresentação e decisão na próxima reunião da Comissão, agendada para o dia 10 

de agosto. Ficou acordado que o segundo dia da reunião (19/05) seria utilizado para o início do trabalho 
do grupo bipartite. Finalizando a reunião, foram exibidos filmes e fotos ilustrando as atividades listadas no 

quadro. Pela bancada dos trabalhadores foi indicado Osvaldo Rosica como participante da comissão 

organizadora do V SENSE. Nada mais a ser discutido a reunião foi encerrada. 
 
 
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 10 de agosto de 2006 
Iniciada a reunião, o coordenador Rinaldo Marinho informou sobre a elaboração de nota técnica 

abrangendo o trabalho desacompanhado, passando a palavra às bancadas para apresentação do 

posicionamento sobre o tema. A bancada dos trabalhadores apresentou uma planilha com as explicações 

técnicas sobre as onze atividades que entende poderem ser liberadas para o trabalho individual, desde 

que cumpridas as condições descritas no documento, que está anexo a esta ata. A bancada de 

empregadores questionou sobre as 44 atividades propostas para liberação do trabalho individual, 

solicitando que fosse anexada à ata a planilha contendo todas as atividades, com as respectivas análises 
de risco. Lembrou, ainda, a necessidade de concluir o debate, abrangendo as sete atividades pendentes 
de decisão. Foram acertados os seguintes encaminhamentos: 

 Ficam aceitas por consenso as onze atividades liberadas para trabalho individual, apresentadas 
pela bancada de trabalhadores, conforme planilha anexa. 

 As sete atividades restantes serão listadas e encaminhadas pela bancada de trabalhadores aos 

empregadores e ao DSST até o próximo dia 16, e constituirão objeto de debate em reunião 

bipartite a ser realizada em Belo Horizonte, no dia 24 de agosto de 2006. 
 A bancada de governo apresentará uma minuta da Nota Técnica na próxima reunião do 

CPNSEE. 
 Realização de nova reunião do CPNSEE no dia 1º de setembro de 2006, na FUNDACENTRO, 

em São Paulo, para aprovação da Nota Técnica.  
 
A bancada de trabalhadores solicitou a realização de reunião com o DSST, com objetivo de definir um 

cronograma de fiscalização da NR-10. 
A bancada de empregadores solicitou que a negociação no formato de grupo bipartite permaneça aberta 
às discussões técnicas, nas demais atividades propostas pela bancada. Nada mais a ser tratado, 

encerrou-se a reunião. 
 
 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 14 de agosto de 2007 
Iniciada a reunião, o coordenador Rinaldo Marinho comentou sobre a dificuldade na retomada dos 
trabalhos da Comissão tendo em vista conflitos de agenda e os contratempos do caos aéreo. Finalizou a 

palavra sendo incisivo sobre a necessidade de fechamento da questão sobre o "trabalho 

desacompanhado". Lembrou que a NR-10 se encontra em vigor e que as adequações devem ser 

realizadas paralelamente; e solicitou esforços para que nessa reunião obtenção de consenso sobre 

propostas para que o DSST elaborasse uma nota técnica solucionando assim o entrave. Na reunião 

foram disponibilizadas pela Bancada de Governo dados estatísticos sobre a ação fiscal nos segmentos 

do setor elétrico. Maradona, pela Bancada Laboral, disse que deve haver mais fiscalização no setor, a 

NR tem que ser mais aplicada, pois é necessário que o número de acidentes seja reduzido. Solicitou 
mais apoio do Governo e dos empregadores no sentido fazerem aumentar a aplicação da NR, pois acha 

um absurdo os sindicatos terem que acionar o Ministério Público para fazer cumprir uma Norma criada 

pela Comissão. Jesus Garcia solicitou aumento do combate aos agravos, pois continuam ocorrendo 
mortes no setor, disse ser inadmissível a Norma não ser devidamente aplicada. Em seguida a Bancada 

Laboral entregou ao coordenador uma lista de pleitos, itens a serem explorados pela Comissão. Sérgio 
Mello ressaltou a importância de se discutir, se não à excelência, a bom termo as questões pertinentes 

ao Setor e à Norma, e expressou satisfação ao saber que o governo não só mediará como também 

conduzirá as negociações; frisou que para o bom andamento dos trabalhos as intenções devem ser 

colocadas de lado para que se ache as soluções e as decisões sejam bem aplicadas, implementadas. 

Joaquim Gomes lembrou que a Comissão muito pouco produziu ao longo de sua existência, porém que 
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pode ser melhorada tal situação. Em seguida, Aguinaldo Bizzo apresentou detalhadamente a proposta de 

nota técnica sobre o item 10.7.3 da NR-10, elaborada pela bancada dos trabalhadores, contendo 11 
atividades de trabalho individual, além da explicitação sobre a precedência de uma análise de risco sobre 

as mesmas. Sérgio Mello, pelos empregadores, alegou que a proposta deveria ser melhor analisada, 

disse ter condições de que a nota contivesse apenas sete atividades, porém que também outras 

atividades, além das quatro restantes, serão tecnicamente arroladas e apresentadas pela bancada; 
propôs que a nota técnica saia com as 7 atividades com texto proposto previamente corrigido sendo que 

as demais atividades, quatorze, passem pelo mesmo crivo de análise e discussão posterior pela 

Comissão; além de discutir outros pontos da NR. Maradona, pelos trabalhadores, disse que outros itens 

podem ser discutidos, mas que pra isso, havia um compromisso anteriormente firmado de que os 
empregadores fariam um levantamento da aplicabilidade da Norma nas empresas, fato não ocorrido; 

disse ainda que a nota técnica deve conter toda a grade apresentada pelos trabalhadores. Jesus Garcia 

complementou dizendo as negociações devem continuar, mas que deveria também haver um 

compromisso pela Bancada dos Empregadores de que a NR seja aplicada na sua completude, além da 

nota técnica. Foi concedido um intervalo para que os trabalhadores analisassem as alterações na nota 

técnica propostas pelos empregadores, sendo que na continuação das negociações foi estabelecido um 

impasse. O impasse entre as bancadas ocorreu tendo em vista que o termo conceitual a ser adotado 
como condição intrínseca à análise das atividades a serem desenvolvidas isoladamente, quanto à 

definição de zonas de trabalho. Com isso, foram suspensas todas as atividades da Comissão e 

encerrada a reunião. 
  
 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 17 e 19 de junho de 2008 
1° Dia � A reunião foi iniciada pela Secretária de Inspeção do Trabalho, Dra. Ruth Beatriz, que comentou 

sobre toda a precedência para elaboração de Normas Regulamentadoras, onde o MTE pesquisa as 
melhores formas de redação para atendimento às partes envolvidas, mas que ainda assim podem existir 

entraves como o caso do trabalho isolado, tema debatido exaustivamente. Disse que a SIT tem 
contentamento quando das negociações ocorre 100% de consenso, mas quando não possível o governo 

procura suscetíveis avanços em prol das negociações buscando intervir em busca da convergência dos 

posicionamentos. Teceu comentário sobre sua estada em Genebra pela Conferência da OIT onde atuou 

em um grupo de trabalho rural; e informou que o Brasil tem um grande desafio a ser vencido, mas que se 
encontra bem avançado em vista do quadro mundial. Júnia Barreto informou que ao assumir a direção do 

DSST encontrou uma estrutura melhor do que a de anos atrás e que assim foi priorizada a necessidade 

de melhor trabalhar a ação de normatização, haja vista a necessidade de uma harmonização entre o 

processo de elaboração das normas, de capacitação dos auditores e fiscalização; acrescentou que o 
sistema tripartite, mesmo com as características e particularidades de cada uma das partes, é benéfico, 

repercutindo em significativas melhorias para a sociedade, ponderando que pode o modelo tripartite 
colaborar nas ações fiscais, pois há uma gama de trabalho a ser feito em conjunto pelas partes. Jesus 
Garcia iniciou suas considerações dizendo que o Brasil é um país perto do 1° Mundo, mas que ainda age 

como se fosse do 3°; disse estar preocupado com o cenário atual, com a insuficiência de trabalhadores 
que colaboram na �área fim�. Mostrou-se contente também pelo retorno das atividades da CPNSEE, mas 

acha que deve haver uma inversão de pauta, deixando de flexibilizar os pontos e agir em cima dos temas 

essenciais de aplicação, focando principalmente na diminuição de mortes no setor. Júnia Barreto disse 

que não se pode reduzir a NR-10 a uma única cláusula, que um item da NR não pode ser barreira para a 

implementação da mesma. Sérgio Mello disse que foi dispendido um grande empenho na construção da 

NR, com membros de ótima qualidade técnica das 3 partes; que se preocupa também com certo número 

de acidentes e mortes no trabalho e finalizou que os membros da bancada patronal, quando não em 

reunião da Comissão, são responsáveis pela segurança no trabalho em suas empresas e que assim têm 

o mesmo sentimento dos trabalhadores. Disse ainda que a bancada fará o máximo para colaborar nos 

trabalhos da Comissão. Júnia Barreto informou que o DSST decidiu aumentar a participação do Governo 

na Comissão trazendo auditores-fiscais do trabalho de outros Estados, além de buscar junto aos demais 

órgãos competentes a efetiva participação nas reuniões. Foram apresentados os Auditores Fiscais de 

Trabalho Luiz Carlos Lumbreras (RJ), Edna Lúcia (PA), Carmelina Almeida (DF) e o novo representante 
da Previdência Paulo César Andrade. Maradona disse estar espantado pela pauta apresentada pela 

Coordenação, que vez que a mesma não foi submetida a uma prévia consulta às bancadas; lembrou que 

em conversa dos trabalhadores com o Ministro do Trabalho, este havia assegurado que a NR não 
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sofreria alterações quanto à questão do trabalho isolado. Finalizou enfatizando que a Comissão deve 

observar os índices de acidentes para melhor focar as discussões; e que a bancada dos trabalhadores 

está disposta às negociações. Júnia Barreto, no tocante ao trabalho isolado, disse que a intenção não é 

discutir o tema na Comissão, mas sim, assim com outros temas, instituir comissões temáticas ou grupos 

de trabalho para amadurecimento. Solicitou que a Comissão, até o final do segundo dia de discussões, 

apresentasse um plano de trabalho. A Dra Junia Maria convidou o Auditor fiscal a coordenar a Comissão 

e a dar seqüência aos trabalhos. Joaquim Gomes Pereira cumprimentou a todos e agradeceu a 

coordenação afirmando estar satisfeito com a participação maciça de todos, com o propósito de resgate 

da NR. Disse ser preciso fazer crescer a Norma, torná-la mais forte assim como também se faz 

necessária uma reestruturação da Comissão, com uma nova direção dos trabalhos, criando um 
cronograma de reuniões e construindo uma pauta mínima para 3 reuniões, à priori. Em seguida foi feita 

uma rápida apresentação entre os presentes, haja vista a participação dos novos membros. Maradona 

falou sobre a dificuldade de deslocamento da bancada laboral para as reuniões fora do Estado de São 

Paulo e propôs que a SIT subsidiasse tais custos para a participação dos dirigentes sindicais, membros 

da CPNSEE, nas reuniões. Aguinaldo Bizzo comentou que as indústrias que utilizam energia elétrica 

também deveriam fazer parte da CPNSEE. Joaquim Gomes informou que as demais atividades 

futuramente serão convidadas, bem como as empresas de serviços de telefonia. Quanto aos subsídios 

para a bancada laboral, o pleito será repassado à Dra. Ruth e Júnia. Paulo César informou que com a 

criação da Receita Federal do Brasil (2007), as atribuições de fiscalização do meio ambiente do trabalho, 

para fins de constatação do fato gerador que dá ensejo à concessão de aposentadoria especial, e do 

cumprimento de obrigações acessórias por parte do contribuinte como: Comunicação de Acidente de 

Trabalho � CAT, elaboração e atualização de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e outras 
deixaram de ser da previdência (Auditoria Fiscal) e passaram a ser da Receita Federal do Brasil, assim 
sendo, sugeriu que fosse também convidado a participar das reuniões, um representante do citado órgão. 

Miranda sugeriu que constassem como parte integrante da CPNSEE os nomes dos assessores técnicos. 

Jesus Garcia informou que a bancada dos trabalhadores vê problemas quanto à sugestão tendo em vista 

a dificuldade de deslocamento anteriormente informada, disse que tal participação também deve ser feita 

em conformidade com o regimento interno da CPNSEE, e que antes deveria ser observado o tema em 
discussão e depois verificada a necessidade da presença do assessor. Voltando à montagem de uma 

pauta de discussão, Jesus Garcia teceu comentários sobre a necessidade de efetivar a aplicação da 

Norma e planejamento para verificação de sua implementação. Maradona propôs a extensão a todo país, 

com a participação dos trabalhadores, de ação fiscal em massa dentro dos moldes da realizada pela 

DRT/SP em 2007, coordenada por Joaquim Gomes. Esta ação fora estruturada iniciada pela notificação 

e comparecimento das empresas do Setor Elétrico à DRT, onde estas recebiam um termo de notificação 

com o compromisso de cumprimento de 10 itens da NR, que posteriormente eram verificados na ação 

fiscal. Joaquim Gomes informou a possibilidade de realização de uma ação nestes moldes, desde que a 
Comissão formalize a demanda ao DSST. Foi encaminhado que a bancada dos trabalhadores como a do 

governo fizessem um levantamento da empresas do setor a participarem e encaminhassem as listagens 
ao DSST para organização da ação. Antônio Castellar pronunciou que a aplicação da NR tem evoluído; 

as empresas têm procurado implementá-la; as fiscalizações aumentaram; e com a colaboração dos 

trabalhadores, o quadro em nível nacional tem melhorado bastante. Dando pausa às discussões, 

Joaquim Gomes propôs a realização de duas reuniões da CPNSEE para o ano de 2008, ficando 

agendadas para os dias 11 e 12 de agosto e 10 e 11 e novembro, ambas com a seguinte programação: 

1° dia (das 13h00 às 18h00) e no 2° dia (das 9h00 às 17h00) na Fundacentro/SP. Voltando às 

discussões sobre a ação fiscal em massa, Aguinaldo Bizzo enfatizou a necessidade de efetuá-la 
adotando a iniciativa da DRT/SP. Disse que a Comissão deve predeterminar os itens da NR a constarem 

no Termo de Notificação. Lembrou que as ações efetivas deveriam ser baseadas nas estatísticas de 

acidentes existentes no Setor Elétrico, extrair um parâmetro e priorizar a fiscalização nos Estados pelos 

indicadores. Uma vez que os empregadores não participarão do processo de organização da ação, 

Antônio Castellar frisou a necessidade de clareza no processo, que seja dado conhecimento dos 
procedimentos e critérios à bancada. Miranda informou que participou, acompanhou a fiscalização feita 

pela DRT/SP e explicitou os procedimentos aos presentes dizendo ter sido um processo normal, que 
apesar de bem elaborado, houve pontos de constrangimento, como o lay-out dos cartazes e folderes que 
continham uma ilustração apelativa e o fato da imposição do Termo de Notificação, que consistia em o 

empregador assiná-lo ou ser notificado ou autuado de imediato. Sérgio Mello pediu a palavra e comentou 

que a Comissão deve discutir apenas o que é de sua competência e encaminhar de forma mais prática 
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as questões. Maradona disse ser positivo o modelo de ação fiscalizatória e enfatizou o pleito dos 
trabalhadores quanto à difusão da mesma em todo o país. Joaquim Gomes falou sobre a criação do 

grupo especial de assessoramento do DSST quanto à NR-10 que está trabalhando num modelo de 

fiscalização e capacitação para os AFTs; informou já ser planejamento do DSST para melhoria de 
implementação da NR. Disse concordar com as palavras de Sérgio Mello quanto a necessidade de se 

obter resultados práticos e levá-los às respectivas bases. 
2° Dia � Reiniciada a Reunião, Joaquim retomou a discussão da pauta, após a confirmação das datas 

para as próximas duas reuniões, conforme supra, ato contínuo foi submetida à Comissão a aprovação do 

texto da ata da reunião anterior (oitava Reunião), que foi aprovada pelos presentes, após a inclusão de 

correções encaminhadas por Bizzo. Joaquim propôs a criação de subcomissões de trabalho, com 

integrantes da CPNSEE para estudo de determinados itens e apresentação de propostas de alterações 

de textos da NR à CPNSEE. Jesus sugeriu que os temas a serem discutidos nas subcomissões devem 

basear-se em demandas específicas submetidas à CPNSEE. Joaquim, respondendo ao questionamento, 

esclareceu que estas subcomissões não teriam poder de deliberação, mas de elaboração de material 

básico sobre determinado tema que seria submetido à Comissão Nacional. Bizzo questionou sobre como 

dar-se-ia a logística, principalmente no que diz respeito aos deslocamentos dos membros das 

subcomissões, Miranda sugeriu que tais fossem conduzidas a distância, por meio eletrônico, com reunião 

presencial final. Paulo César acrescentou, sugerindo que a reunião presencial final fosse conduzida 

quando da realização da reunião da CPNSEE, ou em data imediatamente anterior a esta. Respondendo 

ao questionamento de Jesus sobre o funcionamento das subcomissões Joaquim esclareceu que estas 
deveriam atuar com cronograma de trabalho. Jesus sugeriu a criação de um planejamento envolvendo 

atividades em aplicabilidade, capacitação e extensão da norma a outros setores, além do Elétrico. 

Castellar ponderou que um dos principais papéis da CPNSEE é o de responder às demandas da 

sociedade, esclarecendo às dúvidas sobre a aplicação da Norma, que deveriam ser recebidas, 

estruturada e submetidas à Comissão, a qual elaboraria a resposta, de forma institucional. Edna sugeriu 

a divisão em grupos, os quais discutiriam as demandas a partir de um mapeamento nacional, que 

fundamentaria os temas das subcomissões. Jesus sugeriu a realização de um levantamento estruturado 

das demandas encaminhadas ao MTE, no que diz respeito à aplicação da Norma. Castellar acrescentou 
que utilizando fatores como as demandas encaminhadas ao MTE e as experiências bem sucedidas na 

aplicação da Norma poderia dar um elevado grau de legitimidade nas ações da CPNSEE. Ante o 

exposto, Joaquim encarregou Carmelina e Rogério de elaborarem um levantamento estruturado das 

demandas e dúvidas sobre a aplicação da Norma encaminhados ao MTE. Miranda expôs sobre a 

necessidade de realização de um levantamento estatístico dos acidentes ocorridos. Edna Lúcia colocou 

que existem demandas da sociedade no âmbito do MTE, quantitativas e qualitativas para orientação do 

planejamento das ações da Comissão e criação das pretendidas subcomissões; e que além dessas 

informações as bancadas também deveriam apresentar questionamentos oriundos de suas bases e 
filiados. Miranda disse que a questão da mortalidade tem que ser trabalhada pela Comissão e que com 

esse intuito a Fundação COGE pode disponibilizar as estatísticas. Se propôs a apresentar à Comissão 

detalhamento dos números atuais e dos anos anteriores. Paulo César informou que além visão da 

questão acidentária, a Previdência também visualiza as questões da incapacidade, doenças, ou seja, das 

causas do afastamento do trabalhador, disse ser possível apresentar dados estatísticos tanto por CNAE 
como também por CNPJ das principais empresas que se destaquem. Sérgio Mello comentou que há uma 

quantidade de demandas represadas no âmbito da Comissão e que devem ser focadas aquelas não 

deliberadas pela própria falta de organização; concorda com a criação das subcomissões, que sejam 

priorizados os temas, feitas as discussões tecnicamente e amadurecido o conhecimento para que a 

Comissão delibere sobre. João José disse que devem ser postos de lado os sentimentos e serem 

avaliadas as questões técnicas, como, por exemplo, citou que em reunião dos empresários com a Dra. 

Ruth Beatriz, foram apresentadas estatísticas onde foi constatado que o problema maior do Setor não é o 

trabalho isolado, mas sim a atividade de trânsito, o deslocamento para as atividades, as condições dos 

veículos utilizados. Mencionou que as estatísticas do MTE poderiam ser atualizadas e apresentadas 

também como subsídio para definição dos temas de criação das subcomissões. Lumbreras comentou 

que as subcomissões deveriam ser instaladas observando os critérios de 4 fatores: 1. experiências bem 

sucedidas; 2. demandas encaminhadas à Comissão e ao DSST; 3. análise de acidentes, apurando-se um 
resumo das causas e circunstâncias; 4. as estatísticas dos acidentes, afastamentos, notificações etc. 

Jorge Reis, a luz dos comentários do Sr. Sérgio Mello, comentou que a Comissão foi instituída para 

administrar a NR, que está ai pra ser cobrada a sua implementação, e que devem ser identificadas as 
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questões que podem ter deliberação direta e as que não, sendo estas encaminhadas para o fórum 

tecnicamente competente para consenso de solução e conseqüente ação eficaz. Joaquim Gomes 

informou que as subcomissões devem funcionar à medida que a CPNSEE demande e as subsidiem. 

Ficou aprovada a criação das subcomissões para discussão de temas específicos e serão instaladas em 

conformidade com as diretrizes estabelecidas pela CPNSEE. Sizenando Figueira no tocante à 

compatibilização de políticas públicas externou preocupação com a adoção da Resolução Normativa 

ANEEL n.º 270, de 26/06/07, que estabelece disposições relativas à qualidade do serviço público de 

transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade das instalações integrantes da Rede Básica 

que compõem o Sistema Interligado Nacional, e que por sua vez imputa penalidades para as 
transmissoras de energia elétrica em função do tempo de indisponibilidade dos equipamentos ou LTs, 

implicando na possibilidade de conflito da adoção de procedimentos mínimos de segurança durante as 

manobras. Elizeu Pereira comentou que é uma questão de polarização de custos no ambiente público, e 

que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico � CMSE é a instância responsável pelo 

acompanhamento do suprimento eletroenergético no território nacional. Joaquim Gomes pediu que a 

Comissão elaborasse um documento solicitando a participação da CPNSEE no Comitê para interlocução. 

Elizeu Pereira ficou de verificar a possibilidade do intento e elaborar a petição em nome da Comissão. 

Aguinaldo Bizzo fez mais considerações sobre as subcomissões, dizendo que as mesmas devem ser 
definidas por famílias e que as bancadas, tendo acesso aos indicadores, estratifiquem as informações e 

apresentem posicionamentos com proposição de pauta. Comentou que o grande avanço do setor foi a 

NR-10 ter sido construída com base em normas internacionais, e que nessa linha deveria ser incluída na 

Norma orientações sobre �zona de risco� e �zona controlada� voltadas para a proteção contra o arco 

elétrico; que a Comissão traçasse quesitos de proteção contra o risco de arco elétrico levando em conta 

também a abertura da NR para riscos adicionais. Propôs ainda uma padronização dos conteúdos em 

comum de norma para norma, citando o exemplo da NR-18, em função da NR-10. Jorge Reis disse ser 
interessante retirar a parte de instalações elétricas da NR-18 e levá-la como anexo para a NR-10. Foi 
discutida a sobreposição de Normas Regulamentadoras, ficando a cargo de Aguinaldo Bizzo a 

elaboração de ofício a ser encaminhado à SIT solicitando esclarecimentos sobre a hierarquia, 

aplicabilidade na ausência etc. Jeová Pereira explicitou que os acidentes de trabalho ocorrem 

simplesmente por deficiência de fiscalização em geral; que o modelo de empresa preconizado pela 

ANEEL, além de inadequado, contribui para a terceirização e conseqüentemente, também, para o 

aumento de acidentes; disse ser necessária a participação de representante da ANEEL na Comissão; e 

que deveria ser criado um modelo de terceirização para as empresas do setor elétrico; que as 

concessões deveriam ser controladas; e estabelecer critérios de contratação e de condições de trabalho. 

Joaquim Gomes avaliou que a CPNSEE não deveria discutir a questão da terceirização, mas fez 

considerações e disse achar que a Comissão deve recomendar a elaboração de mecanismos 

regulatórios com conceitos e critérios de terceirização no país à SIT. Em complementação o Sr. João 

José disse que nesses critérios seja assegurado que as condições de trabalho aos empregados das 

contratadas sejam iguais às das contratantes. Sobre a participação de representante da ANEEL, ficou 
acordado que o MTE fará a solicitação de indicação à Agência, igualmente, será solicitada também, a 

indicação de representante do Ministério da Saúde. A priorização de temas para a criação das 

subcomissões e ações da CPNSEE será discutida na próxima reunião. Quanto ao manual de 

interpretação da NR-10, Joaquim Gomes disponibilizou o texto elaborado pelo mesmo, em parceria com 
o Eng. José Barrico, como base para o desenvolvimento de um manual oriundo da CPNSEE, o qual o 

MTE editará e publicará para distribuição. Com esse intuito, foi acordada a criação de uma subcomissão 

para discussão do manual, sendo posteriormente o referido trabalho avaliado pela Comissão. A 

subcomissão terá 2 representantes de cada bancada, com funcionamento, competências e organização 

estabelecidos em regimento interno. Quanto ao seminário nacional sobre segurança com energia elétrica, 

este foi considerado como uma ação importante, e que uma vez existindo as experiências e demandas 

suficientes que o subsidiem, ficou acordada a montagem do seminário para o ano de 2009. Em outros 

assuntos João José comentou sobre a complicação existente quanto aos Certificados de Aprovação de 

cinto de segurança do tipo paraquedista serem únicos em função do conjunto de peças, quando alguma 
dessas peças perde a integridade a concessionária fica obrigada a adquirir o dispositivo, defeituoso, do 

mesmo fabricante ou inutilizar todo o resto do equipamento, informou estar de posse de documento da 
Fundação COGE, a ser entregue à Dra. Júnia, contendo a exposição dos problemas. Lumbreras 

explicitou o procedimento para emissão de CA no MTE no âmbito do SINMETRO; falou sobre a 

elaboração dos Regulamentos de Avaliação da Conformidade � RACs, que já foi elaborado o de 
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capacetes e dentre outros que ainda serão publicados, está o de cinto de segurança, cujo grupo ainda 

está trabalhando e aguardando que a norma específica da ABNT seja alterada para realizar os ajustes 

necessários. Dra. Júnia Barreto voltou ao término da reunião para ciência dos encaminhamentos. 
Maradona expôs então o apanhado de pleitos e acordos alcançados pela Comissão nos dois dias de 

trabalho, que foram: 
 Subsídios para os dirigentes sindicais a fim de que possam estar se locomovendo para as 

reuniões. 
 Elaboração de Manual Aplicativo da NR-10, tomando-se com base o material cedido pelos 

engenheiros Joaquim Gomes e José Barrico, a ser publicado pelo MTE. 
 Preparação de seminário nacional sobre a NR-10, organizado pela Comissão. 
 Solicitar a participação de representante da ANEEL, como convidado, via MME. 
 O Fornecimento de dados elaborados pela fundação COGE, contendo informações a serem 

discutidas pela comissão. 
 Verificação da demanda ocasionada pela implantação da norma, oriunda da sociedade, para 

definição das subcomissões necessárias para os trabalhos. 
 Elaboração de Ofício ao ministério da previdência social solicitando dados acidentários e motivos 

de afastamento, por ramo de atividades e doenças ocupacionais. 
A bancada dos trabalhadores enfatizou, como condição que justifica a CPNSEE, a necessidade de 
expandir para todo o território nacional a ação fiscal em massa realizada pela DRT/SP no ano de 2007. 
Joaquim Gomes se propôs a fazer um levantamento das autuações relacionadas ao atendimento a NR-
10 no ano de 2007 por unidade federativa, contendo também o número de embargos e interdições. 
Júnia Barreto informou sobre a criação de subcomissão específica sobre terceirização, com a 

participação de AFTs especialistas, para tratar o assunto. 
Questionou-se a Dra Júnia sobre a sobreposição, hierarquia das Normas Regulamentadoras, para 
emissão de nota explicativa. Júnia Barreto solicitou que o questionamento seja encaminhado e informou 

que o DSST está tratando enfaticamente desse assunto. 
Em considerações finais, João José entregou o documento da Fundação COGE à Dra. Júnia, solicitando 

esclarecimentos quanto à questão dos cintos de segurança.  
 
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada. 
 
 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA � Data: 11 e 12 de agosto de 2008 
Iniciada a reunião, o Coordenador da Comissão, Eng.º Joaquim Gomes Pereira, cumprimentou e 

agradeceu a todos os presentes, fez distribuir a minuta de ata da 9º Reunião Ordinária. Feita a leitura da 

ata, foram solicitadas e acatadas algumas alterações e ficou aprovado que, nas próximas atas, seja feita 
a divulgação prévia de uma minuta da ata proposta aos membros titulares, dando ênfase ao fato de que 

as atas devem ser elaboradas de maneira mais sucinta possível e dando maior atenção às decisões. 
Também, na seqüência da leitura da ata, deliberou-se que as bancadas façam um esforço para que, 

além do MTE, também faça parte da CPNSEE um representante da ANEEL, cabendo ao MTE expedir 

ofício de convite. O assunto terceirização foi trazido à tona devido à necessidade de debates para que 

venha a se propor uma regulamentação específica sobre o tema. 
Dando início às discussões passou-se aos itens da pauta: 
1. Ação Fiscalizatória.  
Joaquim Gomes solicita que seja especificado no âmbito da CPNSEE as bases técnicas e a abrangência 

dessa proposta de fiscalização. Sr. José Renato solicita explicação da metodologia da fiscalização, 

criticando a não apresentação previa da pauta. Sr. Miranda sugere então a inversão da pauta para que 

se passe inicialmente à definição das priorizações para que se possa depois discutir a base da ação 

fiscalizatória. Passou-se à discussão dos itens 3 e 4 da pauta. 
2. Manual Aplicativo da NR-10. 
Foi sugerido que a CPNSEE utilize e complemente o livro de autoria de Joaquim Gomes Pereira e João 

José Barrico de Souza como base para o Manual a ser desenvolvido pela Comissão. Sr. Miranda salienta 

que está disponível no site da Fundação COGE o treinamento da NR-10, desenvolvido de forma tripartite. 
Joaquim Gomes propõe então a criação de uma Subcomissão para tratar da elaboração do referido 

manual, se comprometendo a elaborar uma minuta de regimento funcional para subsidiar o 
funcionamento das Subcomissões, que deverá ter um papel de assessoria e não um papel deliberativo. 
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Sr. Sérgio Mello acrescenta ainda que a elaboração do manual deva ser posterior à finalização de outras 

subcomissões para que o manual já traga as explicações que sejam o consenso da CPNSEE. Joaquim 

Gomes esclarece que o manual deverá ser feito com base na norma que vigorar à época de sua 

elaboração. As decisões ou alterações que se sucederem deverão ser anexadas ao manual a cada 

deliberação que vier a ser tomada, após terem sido objeto de Notas Técnicas, Instruções Normativas etc. 

José Renato acrescenta que a NR-10 já tem quatro anos e que, entretanto a CPNSEE ainda não 

conseguiu criar um manual, como se a NR-10 nem estivesse vigorando. Sugere ainda a criação de um 

novo roteiro de fiscalização, pois o que existe no site do MTE é pouco detalhado. 
3. Seminário Nacional. 
Joaquim Gomes esclarece inicialmente que o MTE não dispõe de recursos para a elaboração do 

Seminário, sendo necessária a captação de recursos e planejamento.  
Alguns pontos foram discutidos: 
a) A realização do Seminário Nacional deveria aproveitar a realização do 6° SENSE em Salvador, visto 

que as empresas não deverão dispor de recursos para dois seminários de tamanho porte. 
b) O Seminário Nacional deve ser feito de modo a possibilitar o acesso dos trabalhadores. 
c) Deve-se garantir que o tratamento do Seminário não se refira apenas ao Setor Elétrico � SE, uma vez 
que é necessário incluir outros segmentos, como indústrias, telefônicas etc. Foi esclarecido que o SE 

compreende de 5 a 10% da população que trabalha com Energia Elétrica. 
d) O Seminário deve propiciar a divulgação e conhecimento da NR-10 para todos outros segmentos. 
Necessidade de se colocar para a sociedade que a NR 10 diz respeito a todos os segmentos e não 

apenas ao SE. 
e) MTE deve cooperar na elaboração do Seminário e a CPNSEE não deve convidar, e sim, convocar os 

outros segmentos, sendo que o governo - MTE deve estabelecer os esforços para a realização do 

seminário. 
f) Realizar o seminário um dia após o SENSE, devendo ser elaborado com iniciativa do MTE e apoio das 

indústrias. 
Colocadas essas questões, foi decidido que o seminário deve ter identidade própria, devendo ser 
realizado separadamente do SENSE para que não se vincule a NR-10 apenas ao SE. 
Joaquim Gomes coloca ainda que deva ser missão da CPNSEE aproveitar o espaço do SENSE, com 

participação maciça para difundir o conhecimento sobre a NR-10, mas que deve, também, haver a 

realização do Seminário Nacional, independente e soberano às demais iniciativas, de forma a apresentar 

um balanço das alterações na organização do trabalho promovidas pela Norma 10, das atividades da 

CPNSEE, espaço para os modelos de sucesso implementados em função da existência da Norma 10, 

experiências internacionais, um melhor entendimento aos pontos de impacto, além de promover um 

debate social sobre as perspectivas futuras. 
Discutidas essas possibilidades, ficou deliberado que dever-se-á criar uma Subcomissão tripartite 

específica para planejar, organizar, e propor o Seminário Nacional, com o apoio e recursos captados em 

instituições interessadas, devendo ser organizado pela CPNSEE e coordenado pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 
4. Apresentação dos dados estatísticos. 
a) Paulo César passou à apresentação dos resultados estatísticos relativos aos acidentes de trabalho 

(mortes e doenças que geram afastamentos maiores que quinze dias). A apresentação mostrou os 

números relativos à geração, distribuição, transmissão e comércio atacadista da Energia Elétrica, 

totalizando 100.348 acidentes, não incluindo os terceirizados, sendo que o perfil de acidentabilidade dos 

terceirizados é bastante similar ao que ocorre com os empregados próprios. 
b) Miranda apresentou os dados da Fundação COGE, representando o número de empregados de1982 a 

2007. A FUNCOGE se responsabiliza pelos dados a partir de 1988. Em 1999/2000 o número apresentou 

um decréscimo, fato determinado pelo crescimento da terceirização. Comentou que o projeto �luz para 

todos� resultou em um incremento na terceirização e ainda que o fato de não ter havido morte por queda 

em 2007 se atribui provavelmente à exigência do cinto de segurança tipo pára-quedista com linha de 
vida. O número das taxas de freqüência mostram que o número de fatalidades, apesar de ainda alto, é 

praticamente a mesma presente na década de 80. 
Jeová comenta que o número de trabalhadores diminuiu em relação à quantidade de kW distribuídos e 

consumidos, resultando em maior pressão de trabalho e que a ANEEL como reguladora está asfixiando 

as concessionárias. Reafirma ainda que a ANEEL deva ser convocada a participar da CPNSEE com 

formação de Políticas Públicas para que se trate do assunto. 
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c) Joaquim Gomes apresentou o resultado da fiscalização sobre a NR-10 de 2006 à 2007. Explicou que, 

considerando o número total de fiscalizações em Segurança e Saúde do MTE em 2007, (1.085.169 

ações) as que resultaram em ações envolvendo a NR10, (11.953 ações) configuram aproximadamente 
1% do total. Explica ainda que esses números não retratam a qualidade, e sim, o numero absoluto e que, 

embora tenha havido um avanço significativo, considera que as ações fiscais são ainda insuficientes, 

apresentando em seguida os itens da Norma 10 mais - representativos nas ações. 
d) Carmelina apresentou as demandas recentes da sociedade (e-mail / ouvidoria) informando que, de 
2007/2008, os principais questionamentos se referem ao item treinamento. Serão apresentadas na 

próxima reunião as demandas anteriores a essa data.  
José Renato solicita que a CPNSEE se posicione quanto aos cursos à distância.  
Joaquim Gomes esclarece que compete ao MTE verificar se o treinamento está sendo ministrado ou não, 

mas não tem poder de interferir na qualidade do treinamento. Jorge Reis acrescenta ainda que a 
empresa assume a responsabilidade sobre o treinamento, e assim, as empresas e seus representantes 
legais devem ser orientados a avaliar o curso que foi feito e que treinou os empregados da sua empresa. 
Jonatas Félix acrescenta ainda que a fiscalização deva procurar saber, através dos trabalhadores, como 

se processou e o resultado do curso que se ministrou, Joaquim relata que os AFTs estão sendo 

instruídos a auditar tais cursos incluindo-se entrevistas com os trabalhadores treinados sobre o curso, 
buscando elementos de convicção e de validação. A seguir aprovou-se a ata da 9ª Reunião Ordinária e 

passou-se à sua e assinatura, de acordo com as alterações e ajustes solicitados deliberados no dia 

anterior. 
5. Discussão do Regimento das Subcomissões. 
Joaquim Gomes, conforme compromisso de desenvolvimento de regimento funcional das Subcomissões, 

passou à leitura do draft proposto para subsidiar as discussões conforme acordado no dia anterior. 

Sérgio Mello, coordenador da bancada dos empregadores solicitou 15 minutos para discussão, o que foi 

aceito. Após intervalo, propôs que sejam indicados profissionais para as subcomissões, sugerindo que o 

coordenador da Subcomissão seja do governo. Várias colocações foram feitas nos termos de criação das 

subcomissões, para que essas possam ser criadas por demandas da CPNSEE. Sérgio Mello solicita 15 

dias para apresentar as sugestões sobre o regulamento e apresentação dos termos. 
A discussão tomou novo rumo quando Jesus entregou documento da CEMIG que indicava desvio de 
procedimentos, para que possa ser apurado. Joaquim diz que o trabalho desacompanhado é de interesse 

da Comissão. Jesus Garcia, coordenador da bancada dos trabalhadores, diz que aprova o regulamento, 

pois entende que a criação das Subcomissões é necessária para a discussão dos itens de interesse da 

CPNSEE. 
Paulo César lembra que os quinze dias requeridos pela bancada dos empregadores são na verdade três 

meses, uma vez que apenas na próxima reunião o regulamento poderia ser aprovado, atrasando assim a 
criação das subcomissões. 
A bancada dos empregadores solicitou novo tempo para discussão, o que foi concedido. Após o qual as 

alterações foram propostas quanto à indicação de membros para composição da Subcomissão, 

entendendo que estes não devem ser obrigatoriamente membros da CPNSEE, o que foi aprovado. Foi 
proposto também que possam existir no máximo três subcomissões em andamento simultaneamente, o 

que também foi aprovado pela Comissão. 
Maradona entrega documento relativo à reunião da bancada dos trabalhadores com o Ministro Carlos 
Lupi. 
Jorge Reis comenta que a Subcomissão, por não ser deliberativa, não precisa que obrigatoriamente ser 

paritária. As bancadas entendem a necessidade da paridade devido ao enriquecimento de informações 

que os lados trazem para a discussão e futuro consenso ao ser levado o resultado para a CPNSEE. 
A bancada dos trabalhadores concorda com a inclusão do assunto trabalho isolado para ser tratado em 

subcomissão específica, desde que a CPNSEE deixe claro que todos os itens da NR-10 estão em vigor 

independentemente de discussão em subcomissão. José Renato acrescenta ainda que a bancada dos 

trabalhadores já flexibilizou o suficiente a questão do trabalho isolado e que o assunto deve ser tratado 

na subcomissão até que o assunto esteja esgotado. 
Joaquim reafirma que o item 10.7.3 da NR10, que trata da proibição do trabalho individual em 

intervenções em AT e no SEP, foi aprovado e está em pleno e total vigor. 
A CPNSEE aprova o regimento funcional das Subcomissões, aprovando a criação de três: Subcomissão 

de organização do evento a ser realizado em 2009, subcomissão de organização e publicação do manual 

da NR-10 e subcomissão para estudo o trabalho isolado. 
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Foi levantada a necessidade de discussão do trabalho isolado porque poderá vir a haver contratações e 

demissões no setor por falta de decisão, repassando custos em tarifa aos consumidores. 
Clóvis Queiroz não concorda com o fato de se cogitar na suspensão de um item apenas pelo fato deste 

estar em discussão na CPNSEE. Jesus Garcia acrescenta ainda que a CUT não tem interesse na 

discussão do item 10.7.3, pois o que precisa acontecer agora é o consenso entre as duas partes.  
Não houve consenso sobre a criação da subcomissão para tratar o item referente ao trabalho isolado.  
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada. 
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Anexo 3: Questionário da pesquisa de Batista  

 

 
Fonte: BATISTA, 2007: 96.  
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Fonte: BATISTA, 2007: 97. 
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Fonte: BATISTA, 2007: 98.  
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Fonte: BATISTA, 2007: 99. 
 

 


