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RESUMO 

A partir da década de 90, com o triunfo do neoliberalismo a relação capital/trabalho sofreu um processo 

profundo de mudanças: flexibilização, precarização, terceirização, informalidade, autoemprego. São as 

resposta e adaptação às crises constitutivas do capitalismo. Abordaremos no presente estudo, como 

tais mudanças influenciam no cotidiano e vida psíquica do trabalhador, estabelecendo um elo entre as 

mudanças do mundo trabalho e os acidentes fatais. Buscamos, portanto, apresentar a categoria 

acidente de trabalho como microestrutura de engendramento do interesse econômico capitalista. Como 

fenômeno socialmente produzido. Para tanto, trataremos sobre o lado fatal da indústria para desvendar, 

tanto por uma perspectiva sociológica quanto jurídica, os vetores por trás das mortes desses 

trabalhadores. Além de verbalizar as angústias, entendimento e sofrimento desse sujeito-humano que, 

ao ser rotulado como “peão de fábrica” sofre um emudecimento de sua subjetividade no exercício de 

sua atividade laborativa. 

Palavras-chaves: Acidentes fatais; Companhia Siderúrgica Nacional; análise sociojurídica. 
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ABSTRACT 

 

From the 90s onwards, with the triumph of neoliberalism, the capital / work relationship underwent a 

profound process of changes: flexibility, precariousness, outsourcing, informality, self-employment. 

They are the response and adaptation to the constitutive crises of capitalism. We will address in the 

present study, how such changes influence the worker's daily life and psychic life, establishing a link 

between changes in the world of work and fatal accidents. We therefore seek to present the category of 

work-related accidents as a microstructure that engenders capitalist economic interest. As a socially 

produced phenomenon. To do so, we will deal with the fatal side of the industry to unravel, both from a 

sociological and legal perspective, the vectors behind the deaths of these workers. In addition to 

verbalizing the anguish, understanding and suffering of this human subject who, when labeled as a 

“factory worker”, suffers a muting of his subjectivity in the exercise of his work activity. 

 

Keywords: fatal accidents; National Steel Company; socio-legal analysis. 
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Introdução: 

O direito do trabalho vem sofrendo um processo de desmantelamento: 

processo de espoliação das vidas dos trabalhadores (coisificados, explorados e 

mortos) além da precarização do trabalho, pauperização da classe trabalhadora. Para 

tentar compreender os vetores dessa “nova” relação capital/trabalho nos 

debruçaremos sobre os acidentes de trabalho no setor secundário. 

O recorte da pesquisa centra-se nos acidentes fatais da Companhia 

Siderúrgica Nacional que é a principal produtora de aço no Brasil e localiza-se na 

cidade de Volta Redonda no interior do estado do Rio de Janeiro. Para além de meras 

estatísticas, objetivamos demonstrar o lado subjetivo, tentar dar voz aos familiares 

que perderam parentes em acidentes de trabalho, além dos trabalhadores expostos a 

tais riscos. Assim, utilizaremos para a empiria a entrevista semiestruturada para tentar 

verbalizar a subjetividade1 e o sofrimento humano atrás desses acidentes.  

Noutro giro, é importante contextualizar o neoliberalismo como precursor da 

mecanização dos trabalhadores fabris. Ele se afigura no final do século XX, sendo seu 

ápice, no Brasil, durante a década de 90. De acordo com David Harvey (2008) a 

principal característica do neoliberalismo é o regime de acumulação o qual repercute 

na regulamentação social e política a ele entrelaçada. O neoliberalismo é, portanto, a 

base de sustentação do capitalismo, ou seja, permite que este se mantenha, e sua 

viabilidade se dá por duas áreas: qualidades anárquicas dos mercados de fixação de 

preços e necessidade de exercer suficiente controle sobre o emprego da força de 

trabalho, a fim de garantir, sempre, lucros positivos para o maior número possível de 

capitalistas, ainda que esse lucro advenha através de perda de vidas (HARVEY, 

2008). 

Nesse sentido, é importante contextualizar o impacto desses acidentes: entre 

2012 e 2017, 15 mil trabalhadores sofreram acidentes de trabalho no Brasil 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). Na Companhia Siderúrgica Nacional, 05 (cinco) 

operários foram mortos só no ano de 2017 (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). O 

que se observa, em regra, são estudos, denúncias, investigações superficiais sobre 

                                                           
1 Aqui e em todo o texto, estamos trabalhando com o conceito de subjetividade no sentido de sofrimento 

psíquico causado ao trabalhador na relação capital/trabalho, formulado por Dejours (1997). 
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as causas de tais acidentes, restringindo-se às práticas de prevenção de acidentes, 

pagamentos de indenização ou fiscalização do uso de equipamentos de trabalho, 

excluindo uma abordagem macro de que os acidentes são corolários do processo de 

racionalização e modernização da sociedade (DWYER, 2006).  

Além disso, buscamos trazer vida à pesquisa a contraponto do objeto do 

trabalho (acidentes fatais na CSN). Para tanto apresentaremos uma pesquisa que 

resgata a memória social corolária da psicologia social, ou seja, depoimentos de 

trabalhadores da CSN, aposentados, familiares de operários mortos, moradores e da 

própria pesquisadora (enquanto moradora de Volta Redonda), ou seja, uma 

perspectiva subjetiva de quem convive com esse desenho monoindustrial, projeto 

desenvolvimentista cuja cidade é planejada em torno e para atender a uma única 

indústria (LIMA, 2012) que influencia diretamente a geografia do município. Esse 

resgate à memória social trata-se, como defende Ecléa Bosi, da “psicologia social do 

espaço vivido” (2004, p. 28), da valorização da perspectiva do outro. 

Retornando ao objeto da pesquisa, como já informado os acidentes de 

trabalho entre os anos de 2012 a 2017 representaram um total de 15 (quinze) mil, 

sendo o fator humano posto como responsável principal destes acidentes: a 

desatenção, descuido, exaustão, não utilização de equipamentos de proteção 

compõem o rol das causas desses acidentes (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). 

Na cidade de Volta Redonda, de acordo com o Observatório Digital de 

Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, foram registrados, 

de 2012 a 2017, 1.796 auxílios-doença por acidente de trabalhos, gerando aos cofres 

públicos o gasto de R$ 28.694.285,69 e um afastamento de 521.989 dias de trabalho 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). A atividade econômica que causa mais 

acidentes é a produção de laminados planos de aço (983 acidentes, 19,5% do total), 

seguidos por atividades de atendimento hospitalar (643 acidentes, 6,33% do total) 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). Nota-se a discrepância entre o número de 

acidente no setor siderúrgico e no setor hospitalar, uma diferença de 13,17% do 

número total de acidentes. Assim, tendo em vista a preponderância de acidentes na 

siderurgia, nesta pesquisa, daremos ênfase aos acidentes de trabalho considerados 

fatais, ocorridos na Companhia Siderúrgica Nacional, no período de 2012 a 2017. 
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No município de Volta Redonda, entre 2012 e 2017, ocorreram 24 

acidentes fatais (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2018). Só no ano de 2016 foram 06 

trabalhadores mortos, em 2017, houve 05 mortes (MINISTÉRIO DO TRABALHO. 

2018). No ano de 2016, um acidente só no setor de zincagem na CSN matou, por 

queimaduras, Aluênio Francisco Alves Gouveia (31 anos), Renan Martins (29 anos), 

Wanderley dos Santos (38 anos) e Dênis da Silva (37 anos) (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO, 2018). Buscamos, portanto, através de entrevistas e análise teórica dar 

voz a essas vidas e demonstrar que para além do fator humano, os acidentes de 

trabalho são um fenômeno socialmente construído.  

O objetivo geral é analisar, sob uma perspectiva social e jurídica, as 

respostas dos familiares de trabalhadores que sofreram acidentes fatais, no sentido 

de compreender os três diferentes níveis da realidade social que norteiam as relações 

de trabalho (recompensa, comando e organizacional), propostos por Tom Dwyer 

(2008). Tendo, portanto, como objetivos específicos: 

a) por meio da análise das Certidões de Acidentes de Trabalho (CAT), 

traçar o perfil dos trabalhadores mortos na CSN, no período de 2012 a 2017; 

b) compreender como os acidentes fatais impactam as famílias dos mortos 

e os demais trabalhadores; 

c) analisar a legislação que tutela tais trabalhadores no que diz respeito aos 

acidentes de trabalho, refletindo sobre sua efetividade a partir dos fatos investigados; 

d) investigar como se dá a construção social dos acidentes de trabalho. 

Para isso, apresentaremos as seguintes hipóteses: 

1) os acidentes de trabalho são uma construção social que permeia as 

esferas sociais de comando, organizacional e de recompensa;  

2) as causas dos acidentes de trabalho vão muito além do fator humano 

(descuido, negligência, imperícia, desatenção); 

3) os acidentes de trabalho são economicamente necessários e as mortes 

dali resultantes são recorrentes da lógica de mercado: maior número possível de lucro 

para a maior quantidade de capitalistas;  

4) os acidentes com mortes causam adoecimento e morte na família 

desses operários. 
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Destacaremos o impacto da CSN, em Volta Redonda. Sua preponderância 

é perceptível por toda a cidade, a chaminé com labaredas de fogo da aciaria é cenário 

familiar para os seus moradores, além das nuvens de pó de ferro lançadas, 

cotidianamente, nos pulmões de sua população. A cidade gira em torno da atividade 

siderúrgica, bem como os corpos ali habitantes, com a ilusória ideia de uma “família 

siderúrgica”: 

A ideia de “família siderúrgica” preconizada pelos estudos sobre Volta 
Redonda/CSN remete ao entendimento da formação da cidade como 
resultante de um processo híbrido, envolvendo controle e tutela como 
alicerces de comprometimento com um projeto econômico, político, 
ideológico e estratégico de ordem nacional com impactos locais (LIMA, 
2012, p. 41). 

 

Neste ponto, a formação da CSN e seu impacto se entrecruza com a minha 

vida. Em 1993, com 02 (dois) anos de vida, chego em Volta Redonda, acompanhada 

de meus pais e três irmãos, vinda da zona rural de uma região cafeicultora no Sul do 

Estado de Minas Gerais, uma cidade do interior chamada Simonésia. Tem configurado 

aí o êxodo rural, a falsa perspectiva de estabilidade, ascensão social e econômica que 

atraiu tantos mineiros para a cidade de Volta Redonda, (sobre)vivendo a uma nova 

rotina marcada pela ilusória perspectiva de emprego na “Companhia”. Chegam sem 

perspectiva na “cidade do aço” e assim permanecem ao longo de suas vidas. Os meus 

pais de lavrador e dona de casa passaram a ser empregados domésticos, caseiros de 

um sítio onde permaneceram por 18 (dezoito) anos. Fala-se da estabilidade que a 

“companhia do aço”, até então estatal, fornecia a seus empregados, contudo o que 

esqueceram de informar aos meus pais fora que em 1993, no governo de Itamar 

Franco, ocorreu a privatização da CSN, com precarização trabalhista, demissões em 

massa e mudanças trazidas pela era neoliberal com sua reestruturação produtiva. 

Nesse sentido, buscaremos trazer os impactos da CSN na vida das pessoas ali ao 

redor, moradores, trabalhadores e familiares. Para tanto, resgataremos, como 

defende Ecléa Bosi (2004), o tempo vivo da memória, ou seja, a partir de depoimentos 

resgatar o que a “cidade do aço” representa em suas vidas. 

Assim, no primeiro capítulo traçaremos panoramas da CSN, a incidência 

do neoliberalismo com a privatização e a importância do sindicalismo e das lutas 

sindicais em Volta Redonda.  Ademais, em todos os capítulos daremos vida à teoria 

realizando um estudo da memória daqueles que vivenciam os pontos tratados nos 



14 
 

capítulos, isso através da memória se apoiando em conceitos da psicologia social de 

acordo com os ensinamentos de Ecléa Bosi. 

Para captar a subjetividade do trabalhador e traçar uma relação entre 

acidente de trabalho e adoecimento psíquico causado pela organização do trabalho 

nos apoiaremos, em Dejours (1997) que, com base na psicopatologia, realiza um 

estudo que evidencia a angústia intensa a que os trabalhadores são submetidos, 

através de uma política de medo, e a forma que eles, como mecanismo de defesa, 

desassociam suas angústias do trabalho e suas atividades ali realizadas o que 

provoca uma menor percepção dos riscos expostos e, por conseguinte, mais 

acidentes de trabalho: 

A organização do trabalho exerce sobre o homem uma ação 
específica, cujo impacto é o aparelho psíquico. Em certas condições, 
emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre uma 
história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos, 
e uma organização que os ignora. Esse sofrimento, de natureza 
mental, começa quando o homem, no trabalho, já não pode fazer 
nenhuma modificação na sua tarefa no sentido de torná-la mais 
conforme às suas necessidades fisiológicas e a seus desejos 
psicológicos – isso é quando a relação homem-trabalho é bloqueada 
(DEJOURS, 1997, p. 133). 

A partir dessa concepção, de que o tipo de organização do trabalho 

desencadeia em sofrimento e adoecimento humano, podemos perceber que esse tipo 

de sofrimento psíquico leva a um processo de desmotivação laboral que, segundo 

Dwyer, por uma perspectiva sociológica, se insere na esfera organizacional e é uma 

das causas dos acidentes de trabalho o que “levam a perguntar como as relações 

sociais são construídas de modo a levar o trabalhador à aceitação de perigos no 

trabalho e à percepção de que os acidentes são coisas que simplesmente acontecem” 

(DWYER, 2009, p.178/179). Desse modo, realizaremos entrevistas com os 

siderúrgicos da CSN para entender esse processo alienante que distancia o 

trabalhador do entendimento que os acidentes de trabalho são resultado de diversas 

relações sociais que, em última instância, busca tão somente lucro a um “soberano” 

que é o capitalista, na figura de seu empregador. A partir dos conceitos de Dwyer, 

realizaremos, no segundo capítulo, uma abordagem sociológica dos acidentes de 

trabalho. 

Nessa perspectiva, na figura do soberano e seu poder de comando sobre 

vidas e mortes, utilizaremos os conceitos de fazer morrer/deixar viver e fazer 
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viver/deixar morrer de Michel Foucault, (2005), ou seja, viver e morrer não são 

fenômenos naturais, mas construções sociológicas que se originam desde o início da 

formação do contrato social se consubstanciando através do exercício do poder 

político pelo soberano. 

Desta feita, realizando um paralelo entre os acidentes fatais na indústria e 

o conceito de fazer viver/ deixar morrer de Foucault, desvendaremos que para além 

do fator humano como principal causa dos acidentes de trabalho, os acidentes com 

causa morte são necessários para o andamento da produção e, assim, para a 

obtenção de lucro do “soberano”. 

No último capítulo, abordaremos o impacto da legislação na proteção dos 

trabalhadores, principalmente, no que concerne a incidência de fiscalização e 

prevenção de acidentes, faremos um contraponto entre as normas e os fatos, ou seja, 

qual a previsão legal e qual é sua efetividade real. Em um primeiro momento, será 

apresentada a legislação de um modo geral sobre segurança e medicina do trabalho. 

 Para demonstrar a efetividade e desafios da implantação da referida norma 

realizaremos um estudo das principais causas dos acidentes de trabalho, através de 

análise das Certidões de Acidentes de Trabalho (CATs), além de entrevistas com 

auditores do ministério do Trabalho responsáveis pela fiscalização da região do Sul 

Fluminense. Além de fazer um contraponto com a empiria, através dos depoimentos 

de metalúrgicos e familiares de acidentados na CSN. 

1 Panoramas da Companhia Siderúrgica Nacional e da cidade de Volta 

Redonda 

 

Neste capítulo será abordado o desenvolvimento da cidade siderúrgica 

chamada Volta Redonda. Uma localidade construída a partir dos ideais 

desenvolvimentista do Brasil e projetada para criar e fazer funcionar a maior 

siderúrgica da América Latina: a Companhia Siderúrgica Nacional. Sendo assim, será 

apresentado um estudo sobre a história de Volta Redonda, a privatização da CSN, o 

neoliberalismo com sua reestruturação produtiva, a atuação sindical e o sindicalismo 

e as greves ocorridas pré-privatização. 
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1.1 Histórico: o projeto CSN 

 

A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada em 1941, durante o governo 

de Getúlio Vargas (por isso é também conhecida como Usina Getúlio Vargas). A CSN 

como é popularmente conhecida localiza-se no sul do estado do Rio de Janeiro, sua 

localização centra-se no município de Volta Redonda, abrangendo parte do município 

vizinho, Barra Mansa.  

A sua preponderância é iminente, em qualquer ponto da cidade de Volta 

Redonda enxerga-se as labaredas de fogo da aciaria. Além da cidade ser rodeada por 

trilhos através dos quais há o escoamento da produção para, principalmente, o porto 

de Santos e de Japeri, e é através dessa malha ferroviária que chega o minério de 

ferro, vindo do estado de Minas. Minério de ferro esse que é lançado diariamente nos 

pulmões da população do município. 

A cidade de Volta Redonda é formada a partir da vinda da siderúrgica, de 

um distrito agropastoril pertencente à cidade de Barra Mansa, torna-se a cidade do 

aço. Uma cidade monoindustrial “movida pela siderurgia”. Com uma população, de 

acordo com estimativa do IBGE (2010) de 271.988 (duzentos e setenta e um mil e 

novecentos e noventa e oito) pessoas, tem-se constituída a “família do aço”, com 

diversos migrantes, predominantemente do estado de Minas Gerais, atraídos pelo 

oferta de emprego formal, além de moradia, para o projeto ambicioso da construção 

da maior siderúrgica do país, sendo um grande empreendimento estatal, parte do 

plano desenvolvimentista do Estado Novo e financiado pelo Estados Unidos no 

período da II Guerra Mundial (LIMA, 2012). 

Neste ponto a pesquisadora se insere na pesquisa. É necessário reforçar 

meu lugar de fala, pois repercute diretamente na interpretação da teoria, na tentativa 

de realizar a confluência da minha história, diretamente influenciada pela “cidade do 

aço”, com a história da CSN. Em 1993, eu com 2 (dois) anos de cidade chego com 

minhas duas irmãs e um irmão, todos mais velhos, à Volta Redonda. Saindo da zona 

rural do interior de Minas Gerais, de um município chamado Simonésia, com 18.298 

habitantes de acordo com IBGE (2010), trazidos pela ilusória expectativa de emprego 

na até então siderúrgica estatal. Contudo, o que não avisaram aos meus pais é que 

aquele ano era o ano da privatização da CSN, com demissões em massa, e 

reestruturação produtiva, características das práticas neoliberais. A não inserção 
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deles no mercado formal fez com que recorressem ao setor terciário, e ali 

permaneceram até a aposentadoria. O que se depreende desse meu breve relato é 

como a privatização da CSN repercutiu na reorganização de um monoindustrialismo 

e como a reconfiguração de uma única empresa repercute diretamente na vida de 

toda a população ali habitante. 

Nesse sentido, o meu relato converge com Magalhães e Rodrigues (2014) 

que afirmam que com como as cidades monoindustriais precisam buscar, após as 

privatizações, nova funcionalidade econômica que repercute em graves impactos no 

ordenamento social, principalmente, no que se refere ao crescimento no terceiro setor 

(prestação de serviços) na busca de dinamizar a economia municipal. Assim, a minha 

história converge com essa mudança na economia de Volta Redonda. Os meus pais, 

atraídos pela ideologia da construção da família siderúrgica, migraram para a cidade 

do aço e quando aqui chegaram não conseguem se inserir na siderurgia e recorreram 

ao setor terciário, sujeitando-se às formas precarizadas de trabalho e se sentindo 

excluídos da identidade coletiva local cujo status social é adquirido   a partir do uso do 

uniforme com o logotipo da CSN, ou seja, sendo siderúrgico você é pertencente à 

cidade do aço, não o sendo, não é. 

Em 1993 foi realizada a privatização da CSN, no período que ocorre a 

internacionalização financeira mundial com uma reestruturação produtiva, como nova 

ofensiva do capital, instrumentalizada pelas práticas neoliberais que tanto trouxeram 

insegurança nas relações de trabalho. 

 A cidade de Volta Redonda se desenvolveu a partir do modelo fordista de 

produção, como a primeira grande empresa do setor siderúrgico do país, que marca 

a transição de um país agrário para um país industrial. Desse modo, tem uma cidade 

planejada em função de uma empresa e todas as suas relações sociais ali existentes 

também o são. O que é determinante para a construção da identidade coletiva local 

que, como já mencionado, está diretamente relacionada a sua inclusão da “família 

siderúrgica”.  

Vale ressaltar que com a privatização os gestores da Usina realizaram um 

processo de ruptura com a cidade, a família siderúrgica se dissolve, e como forma de 

traduzir tal rompimento, uma das primeiras medidas tomadas por seus gestores fora 

a retirada da sede administrativa da cidade a transferindo para a cidade de São Paulo. 
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Clubes, escolas, terrenos, prédios antes mantidos pela companhia, ou são 

abandonados completamente, ou são sucateados devido à escassez em 

investimentos. 

Com a criação da Usina chega na cidade o modelo monoindustrial no qual 

há a ideia de uma “família siderúrgica” mantida pela indústria que garante moradia, 

educação, especialização, lazer e emprego. Assim se configurou a cidade: para 

abrigar os novos operários atraídos para a construção e operacionalização da 

companhia cria-se ao lado dela a vila para ocupar engenheiros e técnicos, com a 

doação de casas a esses empregados, o que deu origem ao bairro Vila Santa Cecília, 

localidade nobre no município. A educação e a especialização são promovidas pela 

Escola Técnica Pandiá Calógeras, que surge a partir da necessidade de mão-de-obra 

profissional na construção e operacionalização da companhia. Sendo inaugurada em 

1944, oferecendo curso técnico em um barracão improvisado no interior da usina. 

Essa escola era referência de ensino de excelência e a porta de entrada para o 

emprego formal e estável dentro da CSN.  

Aqui, novamente a minha história se cruza com a da CSN. Como já dito, a 

ETPC era referência de ensino no município, estudar em uma escola com disciplina 

rígida, período integral e com regime militar trazia um grande status social. Então, em 

2007, aos quinze anos, consigo uma bolsa de estudos na instituição, o que enche 

minha família de orgulho, pois como já dito se inserir na CSN ou em alguma das 

instituições mantidas por ela era ter o aval de pertencimento à cidade. Ingresso em 

2007 e ali permaneço até 2009. Neste ponto, é importante realizar um adendo porque 

o nome da instituição se refere ao ministro da Guerra, durante o governo de Epitácio 

Pessoa, chamado João Pandiá Calógeras. Ele foi o primeiro civil a ocupar esse cargo. 

Em sua administração que se iniciou em 1919 houve grande modernização do exército 

e implementação de diversos colégios militares. Daí a alusão à escola técnica 

construída por Vargas, em Volta Redonda. Era uma escola cuja CSN era a mantedora, 

e seu regime militar era a característica da instituição de ensino.  

A escola de um modo geral era a reprodução do cenário da indústria, 

crachá para entrar com controle do horário, uniforme impecável, com o logotipo da 

ETPC desde a calça jeans, até à camisa de botão azul clara de gola azul escuro. 
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Recordo-me, claramente, do meu orgulho e de meus amigos em vestir e sustentar 

aquele uniforme, pois havia um status social em ser aluno da ETPC. 

A lógica de mercado tão presente no setor secundário era comum no nosso 

ambiente escolar: grande competitividade, ranking de desempenho exposto nos 

murais da escola, premiação anual de desempenho escolar, tudo sob a égide de que 

tínhamos de ser os melhores na “batalha siderúrgica”. Esse termo, aliás, fazia parte 

do hino da escola, o qual cantávamos semanalmente no pátio com os punhos cerrados 

e levantados como saudação à própria instituição. O refrão do hino assim dizia: 

“Pandiá Calógeras nosso patrono general, na batalha siderúrgica, seja sempre o 

nosso fanal” e entonávamos: “é general, hei!”, éramos um verdadeiro exército: exército 

industrial de reserva, isto é, uma reserva de mão-de-obra desempregada, corolário da 

própria acumulação de capital. O que a CSN reproduzia era a atração de camponeses 

à cidade (a exemplo os meus pais) e de jovens da cidade com a falsa ideia de emprego 

garantido ao se formar naquela instituição, contudo na prática se tinha o que Marx 

estuda como a mais-valia relativa que por uma perspectiva histórica se dá através de 

03 (três) etapas que são responsáveis pelo processo de intensificação do trabalho e, 

por conseguinte, da produtividade pelo capitalismo, sendo elas: a cooperação simples, 

a divisão do trabalho e a manufatura, as máquinas e a grande indústria (LENIN, 2001), 

culminando em crises de superprodução e, obviamente, em desemprego. E assim 

ocorreu comigo e com diversos outros estudantes da ETPC. A ilusória ideia de direito 

garantido caiu por terra. Ao se formar como técnico não se inseria na companhia e 

retornava ao sentimento de não-pertencimento à cidade. 
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Figura 1: Escola Técnica Pandiá Calógeras, Volta Redonda - RJ 

 

Fonte: Acervo CSN (1945) 

O lazer dos operários também era controlado e monopolizado pela CSN. O 

maior clube da cidade fora construído para a CSN e seu acesso era franqueado 

apenas aos seus operários, chamando-se por isso Clube dos Funcionários. O primeiro 

cinema também pertencia à usina: Cine 9 de abril, data de fundação da companhia. 

Como se percebe há total alienação da identidade coletiva local à CSN. E a não 

inclusão nela traduz não apenas o desemprego, como a não inclusão nessa “família 

siderúrgica” chamada CSN, ou seja, a partir do modelo de company town (LIMA, 2012) 

a usina supre as necessidades dos operários, ao passo que, controla e exerce controle 

sobre a vida e a subjetividade dos trabalhadores. Trata-se de um mecanismo de 

alienação e disciplinamento. Abaixo algumas fotos de clube, cinema e hotel mantidos 

pela CSN: 
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Figura 2: Clube do Recreio, Volta Redonda-RJ 

 

Fonte: Acervo da CSN (1945) 

Observa-se a magnitude de tal edificação, ocupando a parte nobre de Volta 

Redonda o clube Recreio abriga piscinas, quadras de esportes, campo de futebol e 

uma pista de atletismo, sendo seu uso exclusivamente destinado a empregados da 

CSN. 
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Figura 3: Hotel Bela Vista, Volta Redonda- RJ 

 

Fonte: Acervo da CSN (1945) 

O hotel Bela Vista é símbolo de luxo e sofisticação ainda hoje em Volta 

Redonda. É aberto ao público, sendo mantido pela CSN. Além da hospedagem e do 

restaurante aberto ao público, o Bela Vista é um hotel-escola que oferece curso 

técnico de turismo e hotelaria.  
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Figura 4: Atual Cinema 9 de Abril, Volta Redonda-RJ 

 

Fonte: Acervo CSN (1945) 

O Cine 9 de abril foi o primeiro cinema da cidade, localiza-se no bairro Vila 

Santa Cecília e foi considerado um dos cinco melhores cinemas do Brasil (INSTITUTO 

ESTADUAL DO PATRIMONIO CULTURAL, s/d). Hoje ele recebe shows, concertos e 

festas. Contudo, sua estrutura interna já se encontra bastante sucateada. 

A cidade de Volta Redonda, como uma cidade monoinsdustrial, se urbaniza 

a partir de uma lógica produtiva industrial, “com espaço urbanos rigidamente 

hierarquizados e os serviços reproduzidos segundo o papel funcional do processo 

produtivo” (MAGALHÃES; RODRIGUES, 2014, p.363). 

O modelo fordista presente no chão da fábrica se estendia à organização 

geográfica dos espaços na cidade. Bairros como Conforto e Sessenta, que ficam 

próximos à CSN eram destinados aos operários. O bairro Vila Santa Cecília era 

reservado aos engenheiros e técnicos. O bairro Laranjal, que se localiza em uma 

colina afastada da poluição da companhia e alojados em luxuosas casas 

encontravam-se os diretores e gerentes. Ou seja, a vida do trabalhador da siderurgia 

era hierarquizada, separada em setores, categorizada pelo cargo ocupado, isto é, sua 

vida era rotulada pela indústria, você era o que a indústria queria que fosse. E caso 
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assim não fosse, em uma cidade regida pela indústria, não havia espaço para você 

naquela localidade. Essa organização espacial da cidade de acordo com as funções 

de cada trabalhador é perceptível nas fotos abaixo, além de ser notável a mudança 

das estruturas das moradias de acordo com o cargo ocupado: 

Figura 5: Bairro Laranjal, casas de gerentes e diretores, Volta Redonda-RJ 

Fonte: Acervo da CSN (1946) 

Vislumbra a luxuosidade das casas destinas aos engenheiros e diretores. 

Além de estarem localizadas em localidade afastada da poluição da siderúrgica. 
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Figura 6: Vila dos operários, localizada no bairro Conforto, Volta Redonda-RJ 

Fonte: Acervo da CSN (1945) 

Já as vilas dos operários foram construídas praticamente no pátio da CSN, 

além de serem casas com a arquitetura muito mais modesta. 
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Figura 7: Vila Santa Cecília, onde moravam técnicos e engenheiros, Volta Redonda-
RJ 

Fonte: Acervo da CSN (1945) 

A foto acima retrata o bairro Vila Santa Cecília no qual abriga as principais 

edificações da CSN (clubes, cinema, escola, hospital) e comporta a maior parte da 

usina. Nota-se as estruturas das casas construídas, com padrão mais luxuoso do que 

o das casas dos operários. Esse bairro foi desenvolvido para abrigar técnicos e 

engenheiros. 

A partir da análise das fotos acima, percebe-se que a moradia e divisão 

territorial eram estabelecidas de acordo com as funções exercidas no interior da 

fábrica, isto é, a individualidade do trabalhador era reduzida ao seu papel funcional 

dentro do processo produtivo. Isso é uma das consequências do neoliberalismo no 

cenário socioeconômico que além de criar um cenário de instabilidade, degradação 

ambiental, bolhas especulativas, tendência geral de crise do capitalismo, também 

intervém nas relações sociais, intersubjetivas como dissolução de solidariedades 

sociais e aceleradas mudanças no espaço/tempo: 
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O autoritarismo na colocação em prática do mercado não combina 
muito com ideais de liberdade individuais. Quanto mais o 
neoliberalismo se inclina para aquele, tanto mais difícil se torna manter 
sua legitimidade com relação a estes últimos, e tanto mais ele tem de 
revelar suas nuanças antidemocráticas. Essa contradição tem como 
paralelo uma crescente falta de simetria nas relações de poder entre 
corporações e pessoas como eu e você (HARVEY, 2005, p. 44). 

Harvey define o neoliberalismo pelas mudanças que são realizadas na 

percepção do tempo/espaço. Giddens (1991), por sua vez, dialoga com Harvey, pois 

defende que as mudanças no espaço/tempo são responsáveis por dinamizar a 

modernidade: 

O dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do 
espaço e de sua recombinação em formas que permitem o 
"zoneamento" tempo-espacial preciso da vida social; do desencaixe 
dos sistemas sociais (um fenômeno intimamente vinculado aos fatores 
envolvidos na separação tempo-espaço); e da ordenação e 
reordenação reflexiva das relações sociais à luz das contínuas 
entradas (inputs) de conhecimento afetando as ações de indivíduos e 
grupos. Devo analisar isto mais detalhadamente (incluindo um exame 
inicial da natureza da confiança), a começar pela ordenação do tempo 
e do espaço (GIDDENS, 1991, p. 34) 

 

Essa divisão geográfica, urbanística de Volta Redonda que se organizava 

de acordo com as funções do trabalhador era uma forma de segregação classista, 

pois a classe do operário determinava os melhores ou piores bairros como fomento à 

hierarquia e à divisão de poder para reforçar o papel que ocupa na sociedade e 

reestrutura a percepção do espaço/tempo do operário que tem toda sua vida 

organizada por uma siderúrgica. A cidade torna-se subordinada à empresa, passa a 

ser a continuação dela dentro do espaço coletivo e da vida de seus habitantes, isto é, 

“o planejamento urbano fordista seguia o paradigma modernista, no qual a 

funcionalidade, a padronização e a racionalidade positivista imperavam” 

(MAGALHÃES; RODRIGUES, 2014, p.363), ocorrendo um processo de estratificação 

social. 

A ideia de progresso constante e de construção de uma nova identidade 

pelo trabalho executado na nova e moderna siderúrgica perpassava todos os aspectos 

da vida dos operários e de seus familiares, e impregnava o imaginário de todos que 

viviam na cidade, mesmo daqueles que não trabalhavam no interior da usina 
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(MAGALHÃES; RODRIGUES, 2014. p. 364). A seguir foto que evidencia a amplitude 

da CSN: 

Figura 8: CSN em 1946, Volta Redonda-RJ 

 

Fonte: Acervo da CSN (1946) 

Em 1993, no governo de Itamar Franco, ocorreu a privatização da CSN, 

realizando uma ruptura da antiga figura de “CSN-mãe” provedora e assistencialista. 

Nesse sentido, vale citar o depoimento de um metalúrgico aposentado da CSN, José2, 

que distingue bem o período de transição: estatal/privada, ao ser questionado como 

era sua visão da CSN antes de ali laborar e como é hoje em dia: 

“Quando era estatal era o sonho de todo jovem da região trabalhar na 
empresa, devido a remuneração e as vantagens de ser um funcionário 
público. Com a privatização em 93 mudou tudo, os trabalhadores 
foram perdendo vantagens e sem reposição das perdas salariais. Na 
década de 2000 o salário já estava muito abaixo do padrão da época 
em que era estatal, uma diferença enorme. Hoje a empresa tem uma 
política de arrocho salarial, perdendo até mesmo para o salário 
mínimo. Uma empresa que no passado a média salarial era 6 vezes 
ou mais que o salário mínimo hoje chega a um pouco mais de um 
salário mínimo”3.   

 

                                                           
2 Todos os nomes utilizados são fictícios. 

3 Entrevista realizada em setembro/2018. 
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Nota-se com o relato acima os impactos diretos na remuneração do 

metalúrgico com a privatização e como era um status ser empregado da CSN, como 

José (nome fictício) relata: trabalhar na CSN “era o sonho de todo jovem da região”. 

Em outro relato de um metalúrgico da CSN, João diz que nem expectativa 

tinha ao ingressar na CSN, além de relatar o processo de hierarquização no interior 

da companhia: 

“Não tinha expectativa. Hoje é a pior empresa que já trabalhei, 
principalmente a relação superior/funcionário. São os piores que já 
trabalhei”4. 

 Percebe-se a insatisfação desse empregado ao relatar “ser a pior empresa 

que já trabalhei”. Apesar de, segundo relato acima, ser a pior empresa, a CSN é 

preponderante na região, ocupando os mais variados territórios da cidade, para além 

de área de extensão: clubes, terrenos subutilizados, edificações, escola e inúmeros 

terrenos que, atualmente são de sua propriedade, adquiridos em decorrência da 

privatização. 

A insatisfação com a indústria também é presente no relato de Pedro, outro 

trabalhador de empresa terceirizada, mas que labora no interior da usina: 

“Antes de entrar na CSN eu a via como um lugar onde seguir uma 
profissão. Quando iniciei meus estudos na ETPC, escola que ela é 
dona, nos dão a impressão de que nosso futuro já está definido, com 
emprego garantido, é uma carreira promissora, mas logo depois de 
terminar o ensino técnico vi que as coisas eram diferentes. Não 
consegui emprego diretamente na CSN, fui rejeitado por 3 (três) 
empresas inseridas nela, e meu emprego depois de formado como 
técnico em metalmecânica foi como auxiliar de mecânico. Minha 
percepção hoje em dia é de que aqui é um lugar perigoso, não só 
fisicamente, mas psicologicamente. Onde somos bombardeados por 
informações sobre crise, desemprego, baixo lucro da CSN etc. Usam 
essas informações e causam medo nas pessoas, como um modo de 
prisão”5. 

Percebe-se a quebra de expectativa, a ilusória promessa de emprego 

formal garantido ao se formar na ETPC e a rejeição por três empresas, além do relato 

do frequente medo do desemprego ao descrever que a empresa “usa essas 

informações e causam medo nas pessoas, como um modo de prisão”, o que evidencia 

                                                           
4 Entrevista realizada em setembro/2018. 

5 Entrevista realizada em setembro/2018. 



30 
 

ser um ambiente extremamente degradante e que causa sofrimento aos seus 

empregados: “é um lugar perigoso, não só fisicamente, mas psicologicamente”. 

Com a privatização, em 1993, ocorre uma forte mudança, a perda da 

identidade coletiva que o paternalismo da CSN embutia no imaginário coletivo local 

se desfez. Bairros até então operários foram invadidos por grandes edifícios, grandes 

empreendimentos, esvaindo as tradições e a história operária daquela localidade. 

Além de perder toda a rede assistencialista que a companhia proporcionava, o 

desemprego que passou a assolar a cidade fez com que os ex-operários perdessem 

além de sua fonte de subsistência, sua própria identidade. 

Na busca por trazer vida ao trabalho e captar a perspectiva do operário 

enquanto empregado da CSN, além das entrevistas já mencionadas, realizaram-se 

entrevistas semiestruturadas com dois trabalhadores: um recém demitido e o segundo 

que labora em um terceirizada, no interior da usina, a fim de ilustrar as duas 

perspectivas. Foram feitas as seguintes perguntas: 

1) Você acompanhou o processo de privatização da CSN? Como foi antes 

da privatização e depois? 

2) Você se sente, em trabalhar na CSN, mais inserido em Volta Redonda? 

Ou sente algum tipo de status social? Por quê? 

3) Qual era sua expectativa antes de trabalhar na CSN e como é na 

realidade? Sente orgulho de trabalhar ali? 

4) Qual o impacto da CSN na cidade e na vida dos moradores? 

A maior dificuldade para a realização da entrevista é encontrar algum 

funcionário disposto a falar sobre a CSN. As respostas são as mesmas: “isso vai me 

prejudicar”, “vou ser demitido”, ou quando já foi demitido, “isso não vai deixar eu voltar 

para a indústria”. Como a cidade é monoindustrial, é presente no discurso dos 

funcionários e ex-funcionários o receio de não serem mais inseridos na indústria, que 

no caso de Volta Redonda, é a CSN, pois quando não se inserem ali, tendo sido 

metalúrgico a vida toda, estão fadados a não retornar ao mercado de trabalho no setor 

de siderurgia naquela localidade.  
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Segue abaixo a transcrição do depoimento de Otávio que mesmo não 

sendo atualmente empregado da CSN, elogia a empresa a definindo como “muito 

boa”: 

1) Olha, eu não acompanhei o processo de privatização não. Quando 
eu fichei já era. Mas... eu conheço um pessoal que trabalhou antes lá. 
Eles falaram que lá antes de privatizar, era bem melhor do que é 
agora. 
2) E o impacto da CSN na cidade dos moradores é que aqui, 
infelizmente, “a CSN é a melhorzinha” que tem aqui ainda. Onde você 
chegar, que o pessoal sabe que você trabalha na CSN mesmo [sic], 
ele te vê com os olhos diferentes, trata você d’uma maneira diferente 
e para os moradores... depende né!? ´[sic] O pessoal que é afetado 
por essa área aí, contaminada6, “eles não veem” [sic] com muito bons 
olhos não.  
3) A expectativa de trabalhar na CSN é muito boa. Fiquei lá por 9 anos, 
é uma empresa muito boa, só deveria valorizar mais os funcionários, 
mas é uma empresa muito boa sim. Não me arrependo de ter fichado 
lá e ficado esses 9 anos lá não. Foi uma experiência boa. 
4) E quanto ao status social, todo mundo que não conhece muito bem 
a CSN, acha só porque você trabalha lá que você ganha bem, que 
você tem dinheiro, mas não é bem isso. Igual eu falei, é uma empresa 
muito boa, dentro de Volta Redonda é uma das melhorzinhas ainda, 
mas o status, a maioria, é o pessoal mesmo que faz. 

 
O depoimento que segue é de um empregado terceirizado, Francisco, mas 

que trabalha no interior da usina: 

1) Bom, eu não acompanhei o processo de privatização da CSN, mas 
todo mundo mais antigo, que trabalhou antes dela ser privatizada, 
sempre diz que ela era uma empresa estatal muito boa, que tinha 
planos de gratificação, qualificação para o funcionário, que são coisas 

que hoje em dia não é [sic] mais valorizado dentro da CSN. 

2) A CSN tem um impacto muito grande na cidade porque a cidade foi 
construída para abrigar trabalhadores que foram trabalhar lá. Então 
acaba que ela é uma base de emprego né!? É para girar a economia 
da cidade. Ela tem um impacto muito grande também com relação à 
formação né!? Igual...muitas pessoas procuram sempre um ensino 
técnico. A gente prioriza um ensino técnico para poder entrar na CSN, 
para terminar aos dezoito anos para ter um emprego na CSN. E acaba 
que quem mora em Volta Redonda ou até mesmo em Barra Mansa, 
nas cidades vizinhas sempre focam nisso, para poder ter uma garantia 
de emprego e trabalhar dentro da CSN. A vida é sempre afetada 
porque a gente busca sempre isso, uma qualificação, um estudo 
sempre voltado para o ensino técnico. E de dentro da CSN, alguns 
buscam um ensino superior, uma faculdade sempre na área de 
engenharia, para sempre priorizar essa formação, de que você “tá” 
[sic] sempre crescendo dentro da CSN. 
3) A expectativa sempre foi muito grande né!? Porque, você é um 
jovem, sem conhecimento do mundo e quando você entra, começa 

                                                           
6 A Companhia Siderúrgica Nacional por anos fez o descarte irregular de resíduos tóxicos no solo de 
uma área que abriga, atualmente, os bairros Volta Grande I, II, III e IV. 
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fazer um ensino técnico, eles te falam que é o caminho, é o futuro, é 
uma área que tem muito, “é” [sic] muitas vagas de emprego, e isso 
sempre gerou uma expectativa, uma... é quase uma certeza, uma 
garantia de que eu ia me formar e ter um emprego dentro da CSN, é... 
na realidade, lá dentro é muito diferente, é... o ensino técnico é muito 
voltado pra uma parte específica e... e lá dentro você trabalha com o 
que você tem, faz o milagre acontecer, porque eles não compram 
coisas novas, materiais novos, e fica tudo por isso aí. Você tem que 
se virar e dar resultado. É assim que é na realidade. Não vejo uma 
questão de orgulho, de trabalhar dentro da CSN. É mais uma... uma 
garantia de que tenho um emprego, mas não vejo como orgulho não. 
4) Eu não vejo como status social trabalhar na CSN, mas parece que 
muita gente vê. Algumas pessoas preferem trabalhar sem o uniforme 
da empresa, colocar umas roupas mais folgadas, pra usar o uniforme 
pra andar pela cidade. Eu não gosto, assim, de trabalhar e ver a CSN 
como o centro de Volta Redonda, porque parece que de ou em 
qualquer canto da cidade que você vá você “tá” [sic] vendo a indústria. 
Então você, de maneira nenhuma, consegue se desligar do trabalho 
dentro de Volta Redonda. Você “tá” [sic] sempre olhando pra CSN. E 
isso é muito incômodo pra mim. 
 

 Percebe-se nos relatos acima que a privatização trouxe significativas 

mudanças para os operários, principalmente, com a diminuição da qualidade de vida. 

Como foi mencionado: “tinha planos de gratificação, qualificação pro funcionário, que 

são coisas que hoje em dia não é mais valorizado dentro da CSN”, ter plano de carreira 

ou se atentar para o aperfeiçoamento do operário não são mais prioridades para a 

indústria. Além disso, os entrevistados relatam os impactos da CSN, que está 

presente em qualquer ponto da cidade, causando um processo de alienação, pois 

mesmo fora do local de trabalho não se consegue desligar ou se afastar da indústria 

na cidade. Outro ponto que um dos entrevistados ressalta é que, ainda hoje, há um 

status social em trabalhar na CSN, pois há a ilusória perspectiva que a indústria ainda 

remunera bem: “eles acham só porque você trabalha lá que você ganha bem, que 

você tem dinheiro, mas não é bem isso”. Ademais, a questão de ser reconhecido 

socialmente pelo fato de laborar na companhia é ressaltado por um dos entrevistados, 

o que reforça ainda a valorização que a indústria tem nessa localidade: “onde você 

chegar “que o pessoal” [sic] sabe que você trabalha na CSN mesmo, eles te veem 

com os olhos diferentes, trata [sic] você d’uma maneira diferente”. 
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Já na próxima entrevista, de um aposentado há 5 anos, as perspectivas 

são distintas. Ressalta-se, que devido à idade do entrevistado, também foi perguntado 

sobre a greve de 887 e seu impacto na cidade e nos empregados: 

Quanto a primeira pergunta eu era empregado na época, durante o 
processo da privatização. O que aconteceu antes é que o empregado 
antes da privatização era melhor remunerado isso anualmente, porém 
a empresa era desorganizada, porém a empresa internamente ficou 
muito mais organizada, entendeu!? 
A segunda pergunta é se eu estava lá na greve de 88 e o que 
aconteceu: é que pelo menos por partes dos familiares e dos 
empregados a cidade ficou temerosa e ao mesmo tempo muito 
assustada. E a perspectiva da greve é que o motivo, a pauta de 
reivindicação pelo qual foi gerada essa greve violenta...não foi atingida 
na sua totalidade. 
Eu me sentia inserido totalmente em Volta Redonda, principalmente 
porque “fui”[sic] de fora para trabalhar aqui coisa que eu queria desde 
quando eu estudava na minha juventude, principalmente por causa da 
CSN e agora devido a isso...eu não tinha status nenhum não. Eu me 
achava uma pessoa comum. Trabalhador normal. Tinha status 
nenhum não que eu me enquadrasse. Não na minha opinião. 
O impacto da CSN naquela época, perante os moradores, era grande, 
pois a grande maioria, talvez quase 90% dos moradores, dependia 
diretamente da CSN. Eu acho que hoje isso caiu muito, entendeu? A 
quantidade de empregado hoje é menor e tem mais empresas, o 
comercio hoje é muito grande e naquela época de fato: era grande sim 
o impacto (ARTUR, 2018).  
 

Em relação à privatização o entrevistado ressalta um ponto positivo: a 

organização. Apesar de afirmar que houve um impacto na remuneração ele frisa a 

desorganização que a usina era antes da privatização. Vale lembrar que o nível 

organizacional impacta diretamente no aumento do número de acidentes (DWYER, 

2009). Contudo, na época em que era estatal, de acordo com depoimentos colhidos 

por cipistas, havia a ocorrência muito menor de acidentes, apesar do entrevistado 

dizer que havia menor organização interna. Quanto a se sentir inserido em Volta 

Redonda devido à função que exercia, assim como todos os entrevistados anteriores, 

ele confirmar que a partir do trabalho que exercia na CSN sentia-se pertencente à 

comunidade local, apesar de afirmar que não havia nenhum status social. O Sr. Artur, 

ressaltou ainda que o impacto da CSN na época dos anos 1980/1990 era grande e 

                                                           
7 A greve de 1988 fora um marco para a cidade de Volta Redonda, tendo em vista o grande poder de 
mobilização que uniu trabalhadores e moradores locais, além da organização e da pauta de 
reivindicações que permitiu, ao fim, a implementação do turno de 06 (seis) horas. Além da grande 
tragédia que o exército causou ao executar 03 (três) operários (GANDRA, 2009). 
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havia uma dependência direta dos trabalhadores em relação à usina, tinha-se a 

“família siderúrgica”. 

 

O que se denota, em suma, de todos os relatos é o impacto da CSN na vida 

dos moradores de Volta Redonda, seja devido à questão paisagística que a usina 

impõe, seja através do reconhecimento local de seus funcionários, ser operário da 

CSN ainda é relevante para a identidade coletiva do município. 

 

 

1.2 CSN: a corporificação do neoliberalismo 

 

O processo de desestatização que culminou no processo de privatização da 

CSN evidencia a inundação da política neoliberal no Brasil, ocorrida a partir da década 

de 90. Muito embora o neoliberalismo tenha entre os seus mantras a defesa do Estado 

mínimo, a observação mais acurada da história do pensamento neoliberal e de suas 

práticas, enquanto inspiradoras de direcionamentos dos Estados nacionais, parece 

revelar a ambiguidade assumida pelo papel do espaço público nesse discurso. 

Privatizações, retração de políticas de bem-estar social, desmantelamento do suporte 

previdenciário, levantamento de restrições alfandegárias e desoneração tributária 

convivem, contraditoriamente, com um papel ativo do Estado em outros contextos. 

 

Como revelam Pierre Dardot e Christian Laval (2016), a história da 

transformação do neoliberalismo em uma razão hegemônica do mundo capitalista tem 

uma participação ativa da esfera pública. Levantando as influências históricas e 

políticas do movimento neoliberal, os autores demonstram a forte influência do 

ordoneoliberalismo alemão, representado especialmente pelo economista Walter 

Eucken, e pelos autores organizados em torno da revista Ordo, criada por ele na 

década de 1930. Eucken viria a compor o Conselho Econômico criado em 1948, na 

Alemanha pós-Segunda Guerra, e influenciou fortemente os direcionamentos 

assumidos pelas políticas econômicas desde então, combinando a rejeição do 

estadismo autárquico (pós Nazismo) e a rejeição do liberalismo puro pregado pela 

economia política clássica e neoclássica: ele promove um “liberalismo organizado, 

que aceita um ‘Estado forte’ mas imparcial, capaz de impor-se aos interesses privados 
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coligados e fazer com que todos respeitem as regras do jogo da concorrência” 

(DARDOT; LAVAL, 2106, p. 256). 

O neoliberalismo se afigura no final do século XX, sendo seu ápice, no Brasil, 

durante a década de 90. De acordo com David Harvey (2008) a principal característica 

do neoliberalismo é o regime de acumulação o qual repercute na regulamentação 

social e política a ele interlaçada.  

A intervenção e regulamentação pelo Estado são indispensáveis para 

compensar as falhas de mercado, para evitar, por exemplo, falhas inestimáveis ao 

ambiente natural e social, evitar excessivas concentrações de poder de mercado, 

combater o abuso de privilégio do monopólio quando este não puder ser evitado 

(transporte, comunicação...), fornecer bens coletivos, e impedir falhas descontroladas 

advindas de surtos especulativos, sinais de mercado aberrantes e intercâmbio, 

potencialmente, negativo entre expectativas dos empreendedores e sinais de 

mercado (HARVEY, 2008). Todavia, na relação capital/trabalho o que se percebe é, 

além da retirada de direitos trabalhistas, uma intervenção negativa do Estado nas 

relações trabalhistas, a exemplo da reforma trabalhista da Lei nº 13.467/17 que, dentre 

as principais mudanças, encontram-se: formas de contratação mais precárias e 

atípicas, flexibilização da jornada de trabalho; rebaixamento da remuneração, 

fragilização sindical e mudanças na negociação coletiva, limitação do acesso à Justiça 

e do poder dela. 

Retornando ao neoliberalismo, para Perry Anderson (2003), suas principais 

características são a desregulamentação, desemprego massivo, repreensão sindical, 

redistribuição de renda em favor dos ricos, privatização dos bens públicos o que 

favorece a implementação de medidas ditas como possíveis garantidoras de 

empregos quando, na sua aplicabilidade, precarizam a relação de trabalho e 

fomentam a retirada de direitos do trabalhador: “o neoliberalismo é um corpo de 

doutrina, coerente, militante, lucidamente decidido a transformar todo mundo a sua 

imagem em uma ambição estrutural e sua extensão internacional” (ANDERSON, 

2003, p.10).  
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O neoliberalismo influenciou a sociedade de um modo geral tanto na esfera 

econômica, social, mas principalmente ideologicamente, perpassando pela política, 

geopolítica e a moral (ANDERSON, 2003).  

Para Harvey (2002), ao estudar a relação capital/trabalho é necessário 

compreender a transição do fordismo para a acumulação flexível. O fordismo 

significou uma mudança de um número crescente de trabalhadores da manufatura 

para a indústria e, assim, a coisificação do trabalhador. 

De um modo mais geral, no período de 1965 a 1973, tornou-se cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições 

inerentes ao capitalismo. Havia uma grande rigidez nesses modelos (HARVEY, 2002). 

Ricardo Antunes (1995) entende que para Harvey o fordismo se mantinha de forma 

dominante até 1973, e através dele a população de trabalhadores dos países 

capitalistas possuíam estabilidade em seus padrões de vida. Contudo, após a 

recessão de 1973, ocorreu uma transição no interior do processo de acumulação de 

capital. Para Harvey (2002) é a acumulação flexível que é marcada pelo confronto 

direto com a rigidez do fordismo, se apoiando na flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Ela fomenta 

a criação de setores totalmente novos como os do serviço financeiro, além de reforçar 

mudanças significativas no desenvolvimento, tanto entre setores quanto entre regiões 

geográficas que se tornaram ainda mais desiguais. 

A acumulação flexível repercute diretamente nas relações de trabalho, pois o 

aumento da flexibilidade permite que os empregadores exerçam pressões de controle 

de forma mais fortalecida, causando um aumento de desemprego, mobilidade na 

exigência de novas habilidades e destruição das já existentes, além de um retrocesso 

do poder sindical. 

Assim, o Estado neoliberal afigura-se para favorecer e fortalecer direitos 

individuais às propriedades privadas, manter o livre mercado, o livre comércio e um 

regime de direitos que favoreça esse tipo de mercado, buscar, persistentemente, 

reorganizações internas e novos arranjos institucionais que melhorem sua posição 

competitiva (HARVEY, 2005). Isso causa, sob o aspecto socioeconômico, 

instabilidade, dissolução de solidariedades sociais, degradação ambiental, 
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desindustrialização, aceleradas mudanças no espaço/tempo, bolhas especulativas e 

tendência geral de formação de crise do capitalismo e, nas relações capital/trabalho, 

“a flexibilidade se torna o mantra do mercado de trabalho” (HARVEY, 2005) e medidas 

de retiradas de direitos são vendidas como medidas de garantia e de prosperidade 

econômica a exemplo da reforma trabalhista instituída pela Lei nº 13.467/2017. 

O Estado, assim, a despeito do que se poderia presumir, parece assumir um 

papel central na escalada de sucesso do neoliberalismo no mundo, imiscuindo-se, a 

partir daí, em todas as instâncias e dimensões da vida social e política, nos espaços 

privados e públicos e, sobretudo, numa racionalidade disciplinar que impõe uma lógica 

única a todos e a tudo:  

O neoliberalismo não se pergunta mais sobre que tipo de limite dar ao 
governo político, ao mercado (Adam Smith), aos direitos (John Locke) 
ou ao cálculo da utilidade (Jeremy Bentham), mas, sim, sobre como 
fazer do mercado tanto o princípio do governo dos homens como o do 
governo de si. [...] O neoliberalismo é precisamente o desenvolvimento 
da lógica do mercado como lógica normativa generalizada, desde o 
Estado até o mais íntimo da subjetividade. (DARDOT; LAVAL, 2016, 
p. 34)  

Tendo como símbolos fundadores deste processo – de que as reformas 

trabalhistas brasileiras parecem ser um bom exemplo de sucesso – os governos 

Thatcher e Reagan nos anos 1980, o rompimento com o welfarismo das “décadas de 

ouro” associado à crítica ao sistema fiscal progressivo e à proteção social. 

Assim como um suposto “excesso de democracia” representado pelas 

pressões dos sindicatos, corporações “egoístas” e funcionários públicos 

“privilegiados”; convive, ainda, com a crítica ao enquadramento do setor privado por 

regulamentações estritas, do que seriam os principais exemplos as leis trabalhistas e 

de representação dos assalariados; e, finalmente, com o discurso de combate à 

inflação, plasmado em especial na suposta demanda excessiva derivada do pleno 

emprego (DARDOT; LAVAL, 2016). Legitimava-se, assim, o conjunto de práticas e 

estratégias do capital que, de mãos dados com os Estados Nacionais e seus sistemas 

jurídicos, vêm a desaguar no quadro hoje enfrentado no Brasil e no mundo. 

Os Estados, neste contexto, tornam-se um elo importante do projeto político 

das classes favorecidas, atuando especialmente como propiciador de condições 

fiscais e sociais da concorrência exacerbada necessária à recuperação da 
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lucratividade e potencial de acumulação do capital, ameaçada em suas sucessivas 

crises, seja nos anos 1970, seja, mais recentemente, desde o final da primeira década 

deste século, com a quebra do sistema interbancário e acionário norte-americano, 

cujas consequências atingiram, e continuam a amedrontar, o mundo inteiro. O Estado 

é peça importante para compensar a sempre insuficiente “mão invisível”: atua como 

anteparo e reparador das agressões ao ambiente natural e social, quando elas 

assumem proporções ameaçadoras do próprio capital; evita os excessos na 

concentração de poder de mercado, quando nocivos aos interesses do próprio 

mercado; fornecem bens coletivos (transporte, educação, saúde, moradia), reduzindo 

o custo do trabalho; previne falhas descontroladas, advindas de surtos especulativos 

(HARVEY, 2014). 

A agressiva retração de direitos, a atingir populações inteiras premidas pelo 

desemprego e precarização das condições de trabalho, não poderia prescindir, no 

entanto, de correspondente aparato disciplinar, de uma racionalidade suficientemente 

requintada, capaz de servir de amortecimento à resistência das suas vítimas. Assim, 

diante um cenário neoliberal, entende-se que, ainda que se tenha um emprego sem 

garantias e sem direitos, dê-se por satisfeito por estar empregado. Conforme ensina 

Márcia da Silva Costa, a reestruturação produtiva é a responsável pelo predomínio 

desse medo iminente do desemprego, pois, “a reestruturação produtiva nas empresas 

faria do desemprego o grande vilão do processo de retração dos sindicatos e do 

avanço de iniciativas empresariais e do governo no tema da flexibilização do mercado 

de trabalho” (COSTA, 2005, p. 05).  

O neoliberalismo toma corpo, assim, como uma ideologia – o que explica, 

segundo Perry Anderson (1995, p. 14-5), a sua capacidade de permanecer presente 

e hegemônico, a despeito das promessas que restaram descumpridas nas últimas 

décadas do século passado: não obstante seus êxitos no que diz respeito ao controle 

da inflação e da deflação nos anos 70,  o aumento das taxas de lucro  e a derrota do 

movimento sindical, com o crescimento contínuo do desemprego e desigualdade, no 

que diz respeito ao seu principal objetivo, “a reanimação do capitalismo avançado 

mundial, restaurando as taxas altas de crescimento estáveis, como existiam antes da 

crise dos anos 70”, ele se mostrou um fiasco (ANDERSON, 1995, p. 15), incapaz, 

inclusive, de servir de amparo às crises que se sucedem desde então. Trata-se, enfim, 

da construção de uma hegemonia baseada em uma consciente luta ideológica, levada 
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à frente por meio de trabalhos acadêmicos (Hayek, Von Mises, Stigler e Friedman), 

formação de think tanks (como a Sociedade de Mont-Pèlerin)8 e o apoio de uma 

imprensa dependente dos meios empresariais. (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 205). 

Pierre Dardot e Christian Laval (2016) propõem-se a mapear este projeto 

ideológico neoliberal, explicitando suas bases. A proposta de um “capitalismo livre”, 

contraposto ao Estado de bem-estar social, baseia-se na integração completa do 

indivíduo à lógica da empresa e da mercadoria: generaliza-se a lógica do custo-

benefício a todo comportamento humano e esferas de sociabilidade (família, 

casamento, delinquência, emprego, ação coletiva, decisão política, legislação).  

Para a construção deste “homem capital”, no entanto, mostrava-se necessária 

a mobilização de um sistema disciplinar, econômico e social, destinado a obrigar os 

indivíduos a governarem a si mesmos sob a pressão da competição e dos princípios 

do cálculo maximizador e da lógica da valorização do capital. Não é mais suficiente a 

pura coerção sobre o corpo, é necessário orientar o desejo individual, “para reforçar o 

desejo (pela recompensa), para enfraquecê-lo (pela punição), para desviá-lo (pela 

substituição do objeto)” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 216). Paulatinamente, monta-se 

um quadro legal, institucional, regulamentar, arquitetural, relacional que “deve ser 

construído para que o indivíduo escolha ‘com toda liberdade’ o que deve 

obrigatoriamente escolher para seu próprio interesse” (DARDOT; LAVAL, ibidem). 

Cumpre um papel importante, neste sentido, por exemplo, a expansão da tecnologia 

avaliativa como modo disciplinar (rankings, estatísticas, notas etc.) e a repetição do 

discurso do combate à suposta “rigidez do mercado de trabalho” com estratégias 

subjetivas de responsabilização do empregado: o empresário de si mesmo, ator de 

sua própria empregabilidade. Estimulam-se situações em que os indivíduos são 

obrigados a escolher entre ofertas alternativas e incitados a maximizar seus 

interesses, para o que as técnicas de marketing operam papel essencial num 

processo que é caracterizado por Dardot e Laval como a “privatização da vida social”, 

a transformar o espaço público, na expressão emprestada de Drucker, em um “global 

shopping center” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 224) e a privatização da CSN, com 

                                                           
8 Lee Fang faz um interessante levantamento dos think tanks responsáveis pela “guinada da direita” na 
América Latina: entre outros, a Fundación Pensar, na Argentina, Eléutera Foundation, em Honduras, o 
Cedice Libertad, na Venezuela. No Brasil, o Instituto Liberal, o Instituto Millenium e o hoje 
especialmente atuante Movimento Brasil Livre – MBL (2017). 
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repercussão direta na esfera econômica, social e na identidade coletiva de toda uma 

cidade é prova viva dessa transformação. 

A vida, em todas as suas esferas, é invadida pela lógica da gestão neoliberal 

das empresas, onde as ideias de competição e risco são centrais. Fazem parte desta 

fórmula ingredientes como o medo, a concorrência entre trabalhadores, a 

precariedade das relações, ameaça do desemprego, instabilidade dos coletivos de 

trabalho, avaliação, interiorização de normas de eficiência produtiva e o desempenho 

individual. Esses elementos, conjuntamente, atuam como uma rede de proteção do 

sistema contra os desvios e resistências, que vai sendo paulatinamente internalizada 

pelos indivíduos e reproduzida em suas vivências cotidianas. Assim: 

[...] o efeito procurado pelas novas práticas de fabricação e gestão do 
novo sujeito é fazer com que o indivíduo trabalhe para a empresa 
como se trabalhasse para si mesmo e, assim, eliminar qualquer 
sentimento de alienação e até mesmo qualquer distância entre 
indivíduo e a empresa que o emprega (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 
327).  

Para que o controle atinja tal requinte, no entanto, alguns elementos da 

contemporaneidade são utilizados e alimentados num processo contínuo: o medo, a 

insegurança, a precariedade. Esta incerteza e fluidez constantes, presentes no 

trabalho, na economia, nas relações familiares e afetivas9 são habilmente mobilizadas 

pelas táticas de gestão empresarial e pelas estratégias utilizadas na concretização do 

projeto político neoliberal: 

A corrosão progressiva dos direitos ligados ao status de trabalhador, 
a insegurança instalada pouco a pouco em todos os assalariados 
pelas ‘novas formas de emprego’ precárias, provisórias e temporárias, 
as facilidades cada vez maiores para demitir e a diminuição do poder 
de compra até o empobrecimento de frações inteiras das classes 
populares são elementos que produziram um aumento considerável 
do grau de dependência dos trabalhadores com relação aos 
empregadores. Foi esse contexto de medo social que facilitou a 
implantação da neogestão nas empresas. Nesse sentido, a 
‘naturalização’ do risco no discurso neoliberal e a exposição cada vez 
mais direta dos assalariados às flutuações do mercado, pela 
diminuição das proteções e das solidariedades coletivas, são apenas 
duas faces de uma mesma moeda. Transferindo os riscos para os 
assalariados, produzindo o aumento da sensação de risco, as 
empresas puderam exigir deles disponibilidade e comprometimento 
muito maiores (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 329) [grifo dos autores]. 

                                                           

9 Destacadas repetidamente por filósofos e cientistas sociais em todo mundo: o homem hipermoderno 
(LIPOVESTSKY; CHARLES, 2004), flexível (KURZ, 1999), precário (DUFOUR, 2005), fluido (BAUMAN, 
2001), sem gravidade (MELMAN, 2003), premido entre dispositivos de desempenho e gozo que o 
submetem a uma “nova razão do mundo” (DARDOT; LAVAL, 2016). 
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As mudanças que atingem a legislação trabalhista brasileira são exemplares 

demonstrações desta “naturalização do risco” do discurso neoliberal. E o Direito, e 

sua Lei, potencializam este efeito ideológico, já que atuam como mecanismo 

“naturalizador” privilegiado, produtor, como pontua Bourdieu, da “identidade social 

legítima” (2014, p 38). Apresentando-se como um lugar neutro, um ponto acima dos 

antagonismos e lutas sociais, os valores e normas incorporados pela Lei acabam por 

assumir um potencial de produção de sentidos e subjetividades especiais, pois o 

Direito “reforça um ponto de vista entre outros sobre o mundo social, que é o lugar de 

luta entre pontos de vista”, assumindo o lugar “do ponto de vista certo, o ponto de vista 

dos pontos de vista, o ‘geometral de todas as perspectivas’” (BOURDIEU, 2014, p. 

61). 

 

As alterações que reconfiguraram, em detrimento do trabalhador, o Direito do 

Trabalho brasileiro naturalizam a insegurança, reforçando a ideia de risco e 

precariedade como lugares comuns, aquebrantando, ainda mais, a classe 

trabalhadora em seu potencial de resistência e luta, sem direitos e sem voz parece 

que a única solução possível é sucumbir à lógica do mercado, em Volta Redonda isso 

significou a privatização da CSN, e a precarização da vida de todos seus moradores 

que se mantinham pela estabilidade que a assistência da “CSN-mãe” provinha e 

acabaram se tornam órfão com a ofensiva do capital, não mais eram a “família-

siderúrgica”, pois essa nova família só abriga os capitalistas. O sindicato, portanto, se 

apresenta como indispensável para a defesa dos operários e como resistência a tais 

práticas da reestruturação produtiva. Então é necessário apresentar à pesquisa a 

evolução do sindicalismo, realizando um paralelo das diversas mudanças e lutas do 

sindicato dos metalúrgicos em Volta Redonda. 

  

1.3 O sindicalismo: percepções históricas em Volta Redonda 
 

Em Volta Redonda, com a ilusória ideia de “família siderúrgica” e a “CSN-

mãe” havia uma noção de pertencimento àquela indústria que tornava um terreno 

propício para formação de consciência de classe e a instauração do sindicalismo, com 

o apoio da Igreja Católica e da CUT. Este apoio da Igreja Católica se dá principalmente 

durante o bispado de D. Waldyr Calheiros que se inicia em 1966, ocorre uma 
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aproximação dos movimentos sindicais e populares, unindo forças para defesa da 

população mais pobre e para trabalhadores da CSN (ESTEVEZ, 2011). A primeira 

greve geral em Volta Redonda se deflagra em 1964, logo após o golpe militar 

(ESTEVEZ, 2011). Com a vigência da ditadura militar o movimento é duramente 

reprimido, dirigentes sindicais são presos e torturados (ESTEVEZ, 2011).  

D. Waldyr Calheiros chega na cidade diante um movimento sindical 

enfraquecendo com suas lideranças presas ou refugiadas, e diante esse cenário o 

bispo realiza a descentralização das atividades da diocese “cria 105 pequenas 

comunidades onde incentivava a discussão de problemas de ordem cotidiana 

(moradia, escola etc). Segundo ele, essa era a nova forma de ser Igreja, a fé aplicada 

a vida” (ESTEVEZ, 2011, p. 6), além de realizar forte resistência ao regime militar, a 

exemplo, a carta intitulada “os sete pecados” na qual D. Waldyr denuncia as práticas 

abusivas ocorrentes em Volta Redonda, sua figura representa uma forma de 

resistência contra a repressão do governo militar da época que prendeu dois jovens 

da Juventude Diocesana Católica , segue abaixo a declaração do bispo: 

(...) 

A Diocese não vai abandonar esses rapazes, pelo fato de terem 
errado. Suas famílias são pobres operários. Não discuto o gesto deles. 
São pessoas humanas. Merecem respeito. Autorizamos aos pais, 
operários simples, que constituíssem advogado para que seus filhos 
não ficassem entregues às mãos de ... que comprometem o Exército 
Brasileiro. Devia, como pessoa pública, Bispo, uma satisfação aos 
meus diocesanos que julgavam que eu estava preso, por ter 
distribuído panfletos subversivos durante a madrugada. 
 (JORNAL DO BRASIL, 1967, p.17). 

O bispo também realiza fortes acusações quanto a miséria a qual o operário 

é submetido: 

Enquanto o coronel Armênio está preocupado em descobrir pessoas 
subversivas, eu estou preocupado: com um acordo salarial que vem 
se arrastando há cinco meses, e enquanto isso vários operários são 
privados até “dessas migalhas que caem da mesa de seu Senhor”... 
2) estou preocupado que, para alguns, este aumento acrescenta NC$ 
160,00 a mais no seu salário, enquanto, para outros, o aumento 
representa mais ou menos NC$ 21,00, que, somados ao seu salário 
atual, chegam a NC$ 150,00, quantia inferior ao simples aumento dos 
primeiros. O pão que este come é o mesmo preço daquele. A carne 
que estes não comem é do mesmo preço do daqueles que a comem. 
A carne que estes não comem é do mesmo para aqueles que a comem  
(JORNAL DO BRASIL, 1967, p.17). 
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E continua descrevendo suas preocupações com o processo de 

pauperização do operário e seu adoecimento: 

 

Estou preocupado que este aumento não venha a cobrir o saldo 
devedor dos operários, que já é preocupação da Companhia 
Siderúrgica Nacional, pois centenas de operários, no dia de 
pagamento, levam para suas casas, motivando tristeza para alguns 
lares, desentendimentos em outros e desespero para muitos, pondo a 
estabilidade da família em jogo; 4) estou preocupado com o índice 
elevado de doentes mentais entre operários, não só novos, como 
antigos. Alarma-nos também o número de alcoólatras. (JORNAL DO 
BRASIL, 1967, p.175)  

Denuncia, ainda, as castas sociais que são formadas a partir da divisão 

territorial da cidade: 

Estou preocupado com a manutenção de castas sociais: como existe 
nos bairros do Laranjal e Vila e nos apartamentos pois isto é criar 
rivalidades entre classes. São ilhas criadas; 6) estou preocupado com 
a vida de comunidade dos moradores nas casas que não lhes 
pertencem. Sei que a própria CSN está preocupada também há vários 
anos. As casas não lhes pertencendo e não podendo comprá-las, 
ninguém se sente estável e seguro. Daí, a apatia por qualquer coisa 
da cidade. Esta indiferença entre pessoas humanas é perniciosa no 
relacionamento humano; 7) estou preocupado com o excesso da 
oferta de trabalho e a exploração de algumas empresas que se 
aproveitam da situação, impondo-lhes pagamento arbitrário, em 
desrespeito à legislação vigente (JORNAL DO BRASIL, 1967, p.17). 

  

Essa carta foi uma forma de, além de realizar reivindicações tanto 

trabalhistas quanto previdenciárias, reforçar o processo de segregação territorial 

classista realizada pela divisão urbana de Volta Redonda, bem como de denunciar as 

arbitrariedades da repressão militar. Assim, utilizando os princípios cristãos tentava-

se negociar com o militarismo da época, ao mesmo tempo em que somava forças com 

outros bispos do Brasil para combater a ditadura militar, principalmente, ao que 

concerne à confecção de cartas para denunciar a países como França, Itália e Bélgica 

as violações ocorridas no Brasil (ESTEVEZ, 2011, p.10). 

Em 1970, o sindicato dos metalúrgicos se filia aos movimentos sociais, 

dando origem a um sindicato progressista que tece duras críticas às precárias 

condições de trabalho do operário dentro da CSN, bem como à inércia das lideranças 

anteriores (GANDRA, 2009). 
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Na década de 80, as lideranças dos sindicatos vêm dos movimentos sociais 

e são formadas a partir de cursos oferecidos pela Diocese. Então, em 1983 a oposição 

sindical, formadas por chapas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, vence as 

eleições para o Sindicato dos metalúrgicos, sendo Juarez Antunes eleito seu 

presidente, tendo total apoio da igreja católica (GANDRA, 2009).  

Em 1984, com a liderança de Juarez Antunes e apoio da igreja católica 

ocorre nova greve que repercute em toda a cidade (ESTEVEZ, 2011), cuja principal 

reivindicação é a implementação do turno de 06 (seis) horas. Com o processo de 

redemocratização do país, com a ascensão do Novo Sindicalismo10 vindo do ABC 

Paulista, a igreja soma forças ao PT e à CUT, pois mesmo após o período militar a 

exploração do trabalhador se intensificava (GANDRA, 2009). 

Em 1988, ocorre a maior greve dos operários de Volta Redonda, com 

duração de 17 dias (ESTEVEZ, 2001). Constavam na pauta reivindicações referentes 

à implantação do turno de 06 horas, reposição salarial defasados pelo plano 

econômico e reintegração dos demitidos por atuação sindical, além da aplicação dos 

princípios constitucionais recém promulgados pela Constituição Cidadã. Houve dura 

repressão militar, apesar da Constituição Federal, já promulgada na data da greve 

dispor que a greve seria um direito constitucional, estabelecido em seu artigo 1°: 

Art. 1°:  É assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os 
interesses que devam por meio dele defender.  

 

Apesar dessa determinação constitucional, na prática havia dura repressão 

ao movimento paredista, tratado pela polícia e exército como se fosse um crime e não 

um direito, conforme demonstra o jornal da época que noticia a atuação do exército e 

da polícia militar no movimento grevista:  

                                                           
10 Movimento grevista que surgiu na década de 80, simbolizando o sindicalismo do chão da fábrica com 
grande poder de mobilização e de reivindicação e que se originou da atuação dos sindicatos das 
indústrias do ABC paulista (GANDRA, 2009). 
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Figura 9: Jornal da época noticiando o enfrentamento do exército, polícia militar e 
grevistas 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 

Com a invasão do exército no interior da usina e em toda a cidade cria-se 

um verdadeiro cenário de guerra (GANDRA, 2009). Trabalhadores são tratados como 

inimigos do exército e um verdadeiro campo de guerra se instaura (GANDRA, 2009). 

Volta Redonda de um modo geral se mobiliza com este movimento grevista, apesar 

de não se saber bem o que estava acontecendo no interior da indústria (GANDRA, 

2009). A moradora da cidade, Maria, ao ser indagada se acompanhou a greve de 88 

e qual a reação da população de Volta Redonda, assim respondeu: 

Penso que a maioria das pessoas não tinham noção do que “tava” 
acontecendo realmente [sic], só após as mortes que a população ficou 
em choque. A minha perspectiva era que tudo terminasse bem, mas 
tive muito medo que acontecesse mais mortes (MARIA, 2018). 

Evidencia-se a partir da análise desse depoimento o quão em choque a 

população de Volta Redonda se encontrou após a morte de tais operários, ora como 

a “mãe-provedora” poderia matar os próprios filhos da “família siderúrgica”? A 

entrevistada demonstra ainda o sofrimento que traz relembrar desta época aos dizer 

que: 
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Não lembro muito dos detalhes. Porque tenho isso mesmo, eu tenho 
um esquecimento por defesa. Entende? Alguns traumas eu bloqueei. 
(MARIA, 2018). 

Percebe-se a partir deste trecho da entrevista o adoecimento e trauma que 

tais mortes trouxeram à entrevistada, pois as mortes dos trabalhadores trazem trauma 

e um adoecimento de toda a comunidade local para além dos muros da indústria. 

A invasão da indústria pelas tropas do Exército conforme evidencia a 

imagem abaixo:  

 

Figura 10: Tanque do exército no interior da indústria 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 

Além da invasão do exército no interior da indústria há perseguição e ação 

violência da polícia militar e do exército no entorno da siderúrgica, conforme 

demonstra a foto abaixo: 
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Figura 11: Ação truculenta de soldados nos arredores da CSN 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 

A invasão do exército no interior da usina cria um verdadeiro campo de 

guerra, observa-se abaixo a atuação ostensiva do exército: 

Figura 12: Invasão do exército no interior da CSN 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 

É possível observar, também, a resistência dos operários frente às forças 

armadas: 
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Figura 13: Resistência dos operários frente ao exército: 

 

Fonte: Osvaldo Prado, 1988. 

 

 A paralisação se inicia em 07 de novembro e dois dias após ocorre a 

invasão do exército e da polícia militar no interior da usina, assassinando William 

Fernandes Leite (22 anos), com tiro de metralhadora no pescoço; Valmir Freitas 

Monteiro (27 anos), com tiro de metralhadora das cotas; e Carlos Augusto Barroso (19 

anos) por esmagamento de crânio.  
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Figura 13: Operários mortos na greve de 88 (da esquerda para a direita: William 
Fernandes, Valmir Freitas e Carlos Augusto Barroso) 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 

Tais trabalhadores foram covardemente mortos pelo exército, no interior da 

CSN, enquanto realizavam a greve de 1988. 

No final de 2018, divulgou-se o filme denominado “1988 – uma greve, 

corações e mentes”, dirigido por Erasmo Quirino, o qual a partir do depoimento dos 

militantes (trabalhadores, moradores, sindicalistas...) reconstrói este marco da luta 

operária em Volta Redonda. Abaixo há o depoimento de alguns entrevistados neste 

filme que narra a ação violenta do Exército que culminou no assassinato de Valmir, 

Barroso e William. O padre Normand Cayowette narra a chegada do exército já 

determinando o fim a dispersão dos grevistas: 

Quando o exército entrou, aí foi um alarme. A gente estava na frente 
da Passagem Superior numa assembleia, e a assembleia foi 
rapidamente desmontada porque o batalhão estava a 300 metros por 
aí e deu...deram a ordem de avançar (Padre Normand Cayowette, 
2018). 

Para a jornalista Sandra Mayrink Veiga, a truculência do exército serviu 

para fortalecer a luta: 
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Essa truculência só fortaleceu esse laço que já existia mesmo quem 
não concordava com a greve e dizia...”ah...esse povo é radical” eles 
se sentiram ofendidos com essa truculência na cidade (VEIGA, 2018). 

Para o historiador Marcos Aurélio Ramalho Gandra, o efetivo do exército 

deslocado para Volta Redonda era desproporcional, formando um campo de guerra: 

A greve de 88, o efetivo militar deslocado para a greve, tanques de 
guerra, no plural, muitos tanques de guerra, tropas fortemente 
armadas com metralhadoras, fuzis é digno de uma ação de guerra 
planejada. Uma coisa desproporcional para o tamanho da cidade, uma 
cidade pequena, mas dali em diante há um fortalecimento do 
sentimento de indignação com a presença do Exército que despertava 
um...o que eu chamo de um nível maior de consciência de classe, aqui 
em Volta Redonda, não restrito aos trabalhadores da CSN. A cidade 
aqui acompanhava, ela era muito mais presente do que é hoje, na 
cidade. E aí, você pega a intervenção do exército em 85, 86, 87 por 
motivos de reivindicações específicas na CSN, ou não (GANDRA, 
2018). 

Percebe-se a violência empregada pelo exército diante o movimento 

grevista, não respeitando a constituição que, naquele ano, era promulgada e no seu 

primeiro artigo estabelecia a greve como um direito do trabalhador, contudo o que se 

viu em Volta Redonda foi prisões, tiros, agressões, torturas e mortes. 

No dia 1º de maio do ano seguinte, foi inaugurado na praça próxima à 

entrada principal da CSN um monumento em homenagem aos operários mortos e 

horas depois uma bomba explodiu no local e o destroçou quase totalmente.  

Abaixo foto do monumento antes do atentado: 
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Figura 14: Memorial erguido em homenagem dos três operários mortos, 

antes do ataque terrorista: 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 
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Figura 15: Memorial erguido em homenagem dos três operários mortos, destruído 
por ataque terrorista 

 

Fonte: Erasmo Quirino (s/d) 

 

No mesmo ano, o então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Juarez 

Antunes, foi eleito prefeito da cidade. Com 51 dias de mandato, ele morreu em um 

acidente de carro.  

Porém, com o triunfo do neoliberalismo na década de 90, frente a um novo 

cenário socioeconômico, o sindicalismo se enfraquece novamente e perde seu poder 

de mobilização e a negociação torna-se, apenas, instrumento de cooperação, sendo 

difícil imaginar cooperação na relação capital/trabalho.  Com a reforma trabalhista (Lei 

nº 13.467/2017), as alterações trazidas esmaecem o papel das entidades sindicais 

dos trabalhadores, enfraquecendo, ainda, mais, seu potencial de organização e luta. 

 



53 
 

Neste cenário se afigura o sindicato dos metalúrgicos em Volta Redonda 

que, apesar de toda história de luta, marcada por sangue e mortes, se tornou 

enfraquecido no decorrer da história. No ano da privatização (1993) da companhia, 

por exemplo, o sindicato defendeu a privatização como solução para a manutenção 

dos empregos. O que na prática não ocorreu. De 1993 até os dias atuais a atuação 

sindical se resume a implementação de acordos coletivos que por vezes é prejudicial 

ao operário. Com a lógica da reestruturação produtiva imposta pelo neoliberalismo às 

relações de trabalho o medo irrestrito de perda do emprego é sempre a moeda de 

troca para mantê-lo e se retirar direitos e garantias trabalhistas, sendo seu ápice a 

reforma trabalhista e a extinção do Ministério do Trabalho. 

Atualmente, o sindicato se apresenta como mero expectador diante as 

arbitrariedades da diretoria da Companhia, a exemplo o que ocorreu em 2018: através 

de acordo coletivo se reimplantou o turno de 08 (oito) horas, sendo que o turno de 06 

(seis) horas foi a principal reivindicação da luta e da morte de três operários em 1988. 

Além disso, já ocorreram duas eleições sindicais anuladas pela Justiça do Trabalho 

devido a suspeitas de fraudes. Por todos estes motivos além das determinações e 

restrições impostas pela reforma trabalhista, o sindicato dos metalúrgicos vem 

perdendo seu poder de mobilização e de negociação na defesa dos direitos dos 

operários que cada vez ficam mais desassistidos e explorados nessa relação 

capital/trabalho. 
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2. Análise sociológica dos acidentes de trabalho: 

 

Neste capítulo, abordaremos a categoria acidentes de trabalho por uma 

perspectiva sociológica. Ressaltamos a dificuldade em encontrar na literatura uma 

abordagem dos acidentes de trabalho a partir das relações socias que o constituem. 

Por isso utilizamos como aporte teórico para o debate sobre acidentes de trabalho, 

por uma perspectiva sociológica, o trabalho do autor Tom Dwyer (2009), além do 

conceito de fazer viver/deixar morrer de Michel Foucault (2007), trazendo também um 

da teoria marxista. 

 Os acidentes de trabalho são corolários da produção capitalista e 

sociologicamente necessários. Apresentam-se aos trabalhadores como “coisas que 

simplesmente acontecem” como se houvesse uma aceitação pacífica da morte 

produzida na indústria (DWYER, 2009), fazendo questionar como as relações sociais 

se formam a ponto de causar a alienação e a pacificação do trabalhador ao risco de 

morte que sofre cotidianamente. 

De acordo com a formulação teórica de Dwyer, acerca dos acidentes de 

trabalho, o vínculo dos trabalhadores com o trabalho origina-se pelas relações sociais 

de trabalho e estas, por sua vez, se dão a partir da estrutura de funcionamento da 

própria indústria que se divide em três níveis: organizacional, de recompensa e de 

comando. A alienação do trabalhador chega ao ponto de relacionar o empregador 

aquele com interesse comum, qual seja, ambos favoráveis ao progresso industrial 

apesar das disparidades presentes devidas à luta de classes sociais conforme 

defende o marxismo (DWYER, 2009). 

Para compreender esse processo é necessário realizar um adendo sobre 

o marxismo que abarca a filosofia clássica alemã, a economia política clássica inglesa 

e o socialismo francês.  

 Marx realiza uma relação entre liberdade e necessidade: a liberdade seria 

a inteligência da necessidade: 

Dito em outras palavras, ela consiste em reconhecer a existência de 
leis objetivas da natureza e a transformação dialética da necessidade 
em liberdade (da mesma forma que a transformação da coisa em si 
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não conhecida, mas cognoscível, numa coisa para nós, da essência 
das coisas em fenômenos) (LENIN, 2001, p. 18). 

Apesar de Marx ser entendido como materialista, realiza críticas a tal 

ideologia, no que concerne a este antigo materialismo representado por Feuerbach, 

pois entendia que esse materialismo era mecanicista “e não levava em conta o 

moderno desenvolvimento da química e da biologia (nos nossos dias conviria 

acrescentar: da teoria elétrica da matéria)” (LENIN, 2001, p. 18). Ademais, esse antigo 

materialismo não poderia ser compreendido como histórico, nem como dialético. Para 

Marx “as falhas do materialismo científico natural abstrato, que exclui o processo 

histórico, já se percebem pelas concepções abstratas e ideológicas de seus porta-

vozes, assim que se aventuram além dos limites de sua especialidade” (MARX, 1996, 

p. 8). Por fim, o materialismo de Feuerbach compreendia o ser humano como uma 

abstração. 

Marx entendia que, na natureza, as coisas se passam dialeticamente e não 

metafisicamente, ou seja, o mundo não deve ser visto como um todo de coisas 

acabadas, mas sim um processo através do qual as coisas estáveis sofrem processos 

de mutação, não há nada definitivo (LENIN, 2001). Para Engels (LENIN, 2001), a 

dialética é tão somente o reflexo no cérebro pensante, e Marx corrobora nesse sentido 

ao conceituar a dialética como a ciência do movimento do mundo exterior e do 

pensamento humano. Assim, Marx desenvolveu o materialismo dialético, segundo 

Lenin (2001). Já Lukács (1978) preleciona que, para além do materialismo dialético, 

Marx alcança um materialismo filosófico, pois vislumbrava naquele um tratamento 

histórico genérico dos problemas ao ponto de não conseguir ser uma obra estética e 

sistemática, era necessário valorizar a particularidade tanto em uma perspectiva 

lógica, quanto em uma perspectiva estética. Para Lukács, como já mencionado, houve 

uma evolução de Marx para o materialismo filosófico que se “contrapõe cada vez mais 

clara e resolutamente as reais conquistas da dialética materialista, da concepção do 

mundo socialista, às irresoluções e ambiguidades da composição burguesa, da 

dialética idealista” (LUKÁCS, 1978, p. 76).  

Noutro giro, a dialética de Marx é a teoria do reconhecimento “teoria que 

deve também encarar o seu objeto do ponto de vista histórico, estudando e 

generalizando a origem e o desenvolvimento do conhecimento, a passagem da 

ignorância ao conhecimento” (LENIN, 2001, p. 20). Quanto à dialética, Marx e Engels 
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apoiam-se em Hegel (LENIN, 2001). Marx defende uma evolução que seja a negação 

da negação.  

Uma evolução por assim dizer em espiral e não em linha reta; uma 
evolução por saltos, catástrofes, revoluções, “soluções de 
continuidade”, ruptura; a transformação da quantidade em qualidade, 
os impulsos internos do desenvolvimento, provocados pela 
contradição, o embate de forças e tendências diversas, agindo sobre 
um dado corpo, no quadro de um dado fenômeno, no seio de uma 
dada sociedade; a interdependência e a estreita ligação, indissolúvel, 
de todos os aspectos de cada fenômeno (e nesses aspectos, a história 
sem cessar faz aparecer novos aspectos), ligação que determina o 
processo universal do movimento, processo único, regido por leis: tais 
são alguns dos traços da dialética enquanto doutrina comum (LENIN, 
2001, p. 21). 

O materialismo marxista é uma concepção sob a perspectiva histórica, o 

objetivo seria colocar a ciência da sociedade em harmonia com uma base materialista, 

mais do que isso, criou-se um materialismo “estendido à vida social, a dialética, a 

ciência mais vasta e mais profunda da evolução, a teoria da luta de classes e do papel 

revolucionário atribuído pela história mundial ao proletariado”” (LENIN, 2001, p. 5).  

As relações de produção são a estrutura econômica da sociedade, isto é, 

uma base concreta a partir da qual se originam superestruturas jurídicas e políticas. 

O que Marx sempre reforça é a influência do modo de produção da vida material na 

vida social, política e intelectual, ou seja, é o ser social que determina a consciência, 

isto é, o materialismo marca todas as esferas socioeconômicas (LENIN, 2001)  e a 

partir deste materialismo os trabalhadores são coisificados a ponto de suas vidas 

também serem marcadas pelo modo de produção e, para mantê-lo, serem ceifadas.  

Outro ponto marcante da teoria marxista é a luta de classes, que, em suma, 

são conflitos, aspirações contraditórias que vem da situação de vida de distintas 

classes as quais constituem a sociedade, isto é, opressores e oprimidos em 

divergências constantes (LENIN, 2001). Desse modo, surge uma guerra que pode ser 

vista de forma ininterrupta, aberta ou dissimulada, podendo desencadear uma 

transformação revolucionárias da sociedade inteira ou a luta de classes propriamente 

dita com o surgimento de duas classes, primordialmente, antagônicas: proletariado e 

burguesia (LENIN, 2001). A história, portanto, estaria caracterizada pela luta de 

classes sociais, tendo por característica “por um lado, a de comportar o antagonismo 

dos opressores e dos oprimidos e, por outro lado, de tender uma polarização em dois 
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blocos, e somente em dois” (ARON, 2000, p. 130). Em o Manifesto Comunista há a 

seguinte elucidação dessa dicotomia: proletariado versus burguesia: 

Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de 
corporação e companheiro, numa palavra, o opressor e oprimido 
permaneceram em constante oposição um ao outro, levada a efeito 
numa guerra ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou, 
cada vez, ou pela reconstituição revolucionária de toda a sociedade 
ou pela destruição das classes em conflito. (MARX; ENGELS, 2003, 
p.26). 

                    A relação opressor e oprimido por vezes não é aberta, ocorre de forma 

camuflada, o objeto deste trabalho é um perfeito exemplo desta guerra, as mortes 

ocorridas no interior da indústria denunciam o ápice da exploração a qual o trabalhador 

é submetido, pelo empregador (opressor), a ponto de perder sua vida em prol deste. 

A doutrina econômica de Marx, principalmente, representada em O Capital 

defende que toda mercadoria tem um valor de troca e um valor de uso, este está 

associado à utilidade de uma coisa, aquele é o lado quantitativo de uma troca. Ambas 

as espécies de valores são produtos do trabalho, ou seja, cada mercadoria representa 

uma quantia de tempo de trabalho socialmente necessário na produção deste. O 

ponto chave dos escritos de Marx é tentar desmascarar esse tempo de trabalho, 

coisificado, como algo humano: trabalho humano socialmente necessário (LENIN, 

2001). Marx, portanto, realiza um estudo da forma do valor e do dinheiro: 

Com isto, a principal tarefa a que se entrega é a de procurar a origem 
da forma monetária do valor, de estudar o processo histórico do 
desenvolvimento da troca, começando pelos atos de troca particulares 
e fortuitos, para passar à forma geral do valor, quando várias 
mercadorias diferentes são trocadas por uma só e mesma mercadoria, 
terminando pela forma monetária do valor, em que o outro aparece 
como essa mercadoria determinada, como o equivalente geral 
(LENIN, 2001, p. 25). 

  Um ponto importante da teoria de Marx é o processo de desenvolvimento 

da mercadoria, do dinheiro e o momento em que se torna capital. Quando há um 

aumento do valor primitivo do dinheiro tem-se o capital, ilustrando: há dinheiro-

mercadoria-dinheiro, sendo que no processo de circulação da mercadoria era 

mercadoria-dinheiro-mercadoria (se vendia uma mercadoria para comprar outra). 

Para conseguir a mais-valia surge a necessidade de encontrar um modo pelo qual seu 

consumo seja fonte de valor, eis que se apresenta a força de trabalho humano (o 

consumo é o trabalho, criando valor) (LENIN, 2001). 
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Há a compra, pelo dinheiro, da força de trabalho, sendo que o possuidor do 

dinheiro exige (consome) a realização do trabalho que gera mais valor, ou seja, um 

valor suplementar àquele que fora investido na compra da força de trabalho. O 

trabalho cria um produto suplementar (ou seja, mais valor do que é empregado em 

sua compra) que é a mais-valia. Vislumbra-se a existência de dois tipos de capital: 

constante e variável, este é o valor gasto na força de trabalho, que aumenta, gerando 

mais-valia, no processo de produção. Já aquele é o que empregado nos meios de 

produção (máquinas, matérias-primas, instrumento de trabalho...) cujo valor não sofre 

mutações. Há dois tipos de mais-valia: absoluta (aumento da jornada de trabalho) e 

relativa (redução do tempo de trabalho necessário) (LENIN, 2001). 

 Marx (1996) estuda a mais-valia relativa pela perspectiva histórica através 

de três etapas que são responsáveis pelo processo de intensificação do trabalho e, 

por conseguinte, da produtividade pelo capitalismo, sendo elas: a cooperação simples, 

a divisão do trabalho e a manufatura, as máquinas e a grande indústria. O que Marx 

pretendia com tais estudos históricos era analisar a acumulação do capital e as crises 

de superprodução, a partir da expropriação e da expulsão dos camponeses de suas 

terras o que, consequentemente, acarreta a pauperização dessa população, tem-se o 

exército operário de reserva na mão do capitalismo. 

A partir do conceito de exército operário de reserva criado por Marx (1996) 

compreende-se o que ocorreu em Volta Redonda. A CSN incentivou o êxodo rural 

para a construção e operacionalização da cidade do aço, contudo, principalmente, 

após a privatização o que ocorreu foi uma descartabilidade destes trabalhadores e 

com a criação deste exército de reserva e com o medo iminente de fazer parte dele, 

perde o poder de mobilização sindical e sujeita-se a qualquer condição de trabalho, 

até com o risco de morte, pois se estando empregado já se encontra em uma condição 

de pauperização, a demissão significa ir para a condição de miserável. 

O que Marx sugere como solução para a sociedade capitalista é uma 

sociedade socialista na qual há “a união da indústria com a agricultura na base de 

uma aplicação consciente da ciência, de uma coordenação do trabalho coletivo, de 

uma nova repartição da população (...)” (LENIN, 2011, p. 30,). 

Ao retornar para a questão que mais contribui para o presente trabalho, 

qual seja, a luta de classes do proletariado, tem-se que, para Aron (2000), Marx traz 
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uma roupagem filosófica às contradições do capitalismo. Os estudos de Marx 

centram-se na característica antagônica do regime capitalista, sendo a característica 

da sociedade moderna. Ele prelecionava que o regime capitalista leva à sua 

autodestruição. Na obra Manifesto Comunista há duas formas da contradição da 

sociedade capitalista: contradição entre as forças/relações de produção e aumento 

das riquezas/miséria crescente. A primeira característica concerne aos meios de 

produção criados pela burguesia e cada vez mais lucrativos ao passo que as relações 

de propriedade e distribuição das rendas não acompanham tal desenvolvimento, ou 

seja, as riquezas produzidas são inacessíveis à maioria da população, mantendo-se 

na miséria. A segunda contradição diz respeito à origem das classes (proletariado e 

burguesia) e a partir dela acredita-se em uma luta de classes que desencadeará uma 

revolução do proletariado que seria uma luta da maioria em benefício desta e, 

consequentemente, marcará o fim do antagonismo do capitalismo (ARON, 2000). 

Denota-se, a partir dessas contradições, que o crescimento dos meios de 

produção caminha de encontro ao nível de vida do trabalhador, ou seja, o 

fortalecimento dos meios de produção desencadeia uma proletarização e 

pauperização dos trabalhadores (ARON, 2000). Trazendo para os dias atuais, essas 

contradições fortalecem-se. Os últimos anos têm sido palco, no Brasil e no mundo, de 

um processo profundo de mudanças nas relações de trabalho. Flexibilização, 

precarização e terceirização integram um novo léxico que se instalou a reboque da 

reconfiguração da relação capital-trabalho, em mais uma de suas cíclicas adaptações 

às crises constitutivas do capitalismo, sendo elas que evidenciam, pela perspectiva 

marxista, o poder autodestrutivo da sociedade capitalista. Além do poder 

autodestrutivo do capitalismo, ele realmente mata o trabalhador. Ademais causa um 

processo de alienação quanto aos riscos de mortes que os trabalhadores estão 

expostos diariamente. Em entrevista, semiestrutura realizada com um metalúrgico que 

labora no interior da CSN, em uma empresa terceirizada, na estação de gusa, exposto 

a elevadíssimo nível de radiação e calor, ao ser questionado a quais riscos está 

exposto ele responde: “calor, queimadura, queda por diferença de nível. Condição de 

risco comum a uma siderurgia, ou seja, o próprio processo” (ANTONIO, 2018). 

Nota-se a total alienação do trabalhador, ao mesmo tempo que cita que 

está vulnerável a acidentes relacionados ao calor, queimadura e queda por diferença 

de nível, descreve tais situações como “condição de risco comum a uma siderurgia”. 
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E, posteriormente, ao ser indagado se está exposto a risco de morte, este mesmo 

entrevistado responde: “Sim. Tento prezar pela segurança e fazer minha parte, mas 

claro que fico com medo do que pode acontecer enquanto eu trabalho” (ANTONIO, 

2018). 

O fato de entender a exposição que sofre no trabalho como um processo 

comum da siderurgia apresenta-se como um mecanismo de proteção psicológica aos 

riscos de mortes que está exposto cotidianamente e, tem que se expor, pois Antônio 

entende tais riscos como comuns à siderurgia. Contudo ao ser questionado se 

trabalha com risco de morte, o sofrimento psíquico, ao perceber que está exposto à 

morte dentro de uma indústria, o inunda e ele revela: “fico com medo do que pode 

acontecer enquanto eu trabalho” (ANTONIO, 2018). 

Nesse sentido, para Dwyer (2009), as bases para a produção dos acidentes 

de trabalho são: o local de trabalho, instituições de prevenção e de indenização, 

demanda, produtos da organização, cultura, interesses e informações que, ao 

interagirem com o trabalhador, formam a relação social de trabalho: 

Uma relação social de trabalho é a maneira como são administradas 
as relações dos trabalhadores com seu trabalho. Essas observações, 
quando desenvolvidas de uma maneira compatível com o 
conhecimento adquirido a partir da sociologia do trabalho, permitem a 
construção de uma teoria que vê os acidentes de como o 
conhecimento adquirido a partir da sociologia do trabalho, permitem a 
construção de uma teoria que vê os acidentes como produtos das 
relações sociais (DWYER, 2009, p. 139). 

 Essas relações sociais se dão em alguns níveis. Pelo nível de 

recompensa, paga-se mais àquele que correr maior risco, como por exemplo o 

pagamento de adicional de periculosidade e de insalubridade (DWYER, 2009). 

No segundo nível encontra-se o conhecimento do trabalhador sobre as 

atividades que desenvolve. O seu desconhecimento pode desencadear acidentes de 

trabalho, pois a falta de treinamento para desempenhar determinada ação é 

determinante para ocorrência de um acidente (DWYER, 2009). 

Um terceiro nível seria a disciplina, os empregadores punem aqueles que 

realizam atividades perigosamente ao passo que também os pressionam a executar 

atividades extremamente perigosas (DWYER, 2009). 
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Um quarto nível é na esfera pessoal do indivíduo-membro que seria 

responsável por tudo que diz respeito ao trabalho perigoso e pela produção de 

acidentes (DWYER, 2009). 

Assim, tem-se o nível organizacional, de recompensa, de comando e do 

indivíduo-membro. Para Dwyer (2009) a tecnologia, o desenvolvimento econômico, as 

leis, o mercado de trabalho e os ciclos econômicos não são determinantes estruturais. 

Tais fatores somente estabeleceriam elos com os acidentes de trabalho se 

ingressarem efetivamente nas relações de trabalho, nos locais de trabalho, sendo que 

não são estáticas: 

Minha própria resposta é diferente: o mercado de trabalho, os ciclos 
econômicos, as tecnologias, e as leis não são características 
estruturais do local de trabalho. Não tem a menor importância nem o 
menor papel no local de trabalho, se não for levada em conta sua 
inserção nas relações de trabalho, e essa incorporação jamais pode 
ser considerada estática, uma vez que as relações de trabalho se 
reproduzem e se transformam cotidianamente (DWYER, 2008, p. 
143). 

O autor defende que qualquer demanda que venha de fora do local de 

trabalho e ali é estabelecido como insumo apresenta-se como “relações sociais 

transformadas”, ou seja, a tecnologia, o desenvolvimento econômico, as leis, o 

mercado de trabalho e os ciclos econômicos são produzidos, socialmente, fora do 

local de trabalho, mas reajustados no seu interior pelas relações sociais de trabalho 

(DWYER, 2009). 

2.1 Nível de recompensa: 
 

Os empregadores utilizam-se de meios de recompensa para estimular o 

trabalhador na execução de suas tarefas, o que varia do pagamento em dinheiro até 

ao fomento à estima. Quando ocorre uma estimulação excessiva por meio de 

recompensas e uma alteração na produção (com sua maximização) há consequências 

negativas e o trabalhador se expõe a maiores riscos de acidentes de trabalho. 

Para os empregadores o problema pode ser definido como a 
maximização da produção garantido, ao mesmo tempo, a qualidade 
do produto e, para os trabalhadores, a maximização de salários 
protegendo-os, concomitantemente, da exaustão física (DWYER, 
2009, p. 146). 
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Nota-se que são duas relações sociais distintas, a recompensa 

desencadeia um aumento da produção, com ampliação do trabalho, exaustão física 

do trabalhador e mais sujeição a acidentes. 

Os incentivos financeiros são utilizados para intensificar o trabalho. Essas 

recompensas por vezes não são incorporadas aos salários, sendo pagas “por debaixo 

dos panos” (DWYER, 2009, p. 147), o que gera prejuízos aos próprios trabalhadores, 

pois uma vez não incorporados ao salário não há reflexos em FGTS, férias, décimo 

terceiro salário e na aposentadoria, por exemplo. 

Os sistemas que usam estímulos financeiros são usados como tentativa de 

inserir interesses financeiros dos membros na relação de trabalho, ou seja, estimular 

essa relação pelo oferecimento de recompensas, sendo crucial para a fixação do ritmo 

de trabalho. O uso sistemático de tal sistema desencadeia diversas consequências 

negativas: falta de organização no trabalho devido a necessidade de executá-lo de 

forma ágil, o empregador pode questionar os altos índices de recompensa, além da 

baixa qualidade dos produtos. Em uma perspectiva macro há o aumento dos 

acidentes de trabalho, que será retratado, posteriormente (DWYER, 2009). 

O sistema de recompensa desencadeia uma ampliação do trabalho que é 

uma relação social na qual há um aumento do trabalho devido a uma recompensa. 

Ocorre o trabalho em longas horas, aumentando o esforço físico e mental 

despendidos por tal trabalhador. 

Essa ampliação de trabalho se dá pela interação de quatros elementos: 

“orientações dos trabalhadores em resposta às ofertas dos empregadores, 

capacidade dos trabalhadores, demandas de tarefas, e o período trabalhado” 

(DWYER, 2009, p. 149). 

Como já mencionado, tal exaustão leva o trabalhador a encontrar-se mais 

suscetível a acidente de trabalho. Para além dos incentivos financeiros há também a 

recompensa simbólica que é o terceiro tipo de relação social encontrada no nível de 

recompensa (DWYER, 2009). 

A recompensa simbólica é aquela que se origina pela atribuição de 

prestígio ou status ao empregado devido ao seu empenho no trabalho, seja tanto pela 

ampliação quanto pela intensificação. Tenta trazer significado subjetivo às funções. 
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Torna-se, portanto, um meio barato para o empregador conseguir os resultados 

desejáveis (DWYER, 2009). 

Entende-se, portanto, que quanto ao nível de recompensa, se há alteração 

da organização das relações sociais de trabalho aumenta a incidência de problemas 

que, por conseguinte, agrava e aumenta os acidentes (DWYER, 2009). 

Para além de relacionar o nível de recompensa com os acidentes de 

trabalho qualitativamente, em 1953, a OIT realizou um estudo que evidenciou 

quantitativamente o impacto dos incentivos financeiros em relação às lesões e 

acidentes: 

No setor da mineração. Uma redução de acidentes sérios para 5% de 
sua situação inicial foi alcançada em um período de três anos. Isso 
ocorreu logo após a aceitação das demandas dos trabalhadores, que 
foram assunto de uma longa greve, cuja demanda pela extinção de 
pagamentos por resultados foi fundamental. Acidentes menos graves 
caíram para 30% de uma situação inicial. No setor florestal, um outro 
estudo chegou a um resultado similar, embora modesto. Os registros 
de acidentes de 430 madeireiros foram pesquisados e entrevistas 
realizadas. Depois da extinção de um sistema de pagamentos por 
resultados, os índices de acidentes por milhões de horas caíram 30% 
e a medida do número de dias perdidos por acidentes caiu na mesma 
proporção (DWYER, 2009, p. 153). 

A partir desses dados pode se observar o quanto o sistema de estímulos 

financeiros repercute na exposição a riscos pelo trabalhador, pois na pressa por 

produzir mais, a segurança se torna irrelevante, não se paga por garantir segurança, 

paga-se por maior produtividade, ainda que se traduza em perdas de vidas (DWYER, 

2009).  

 Para além deste sistema de incentivos financeiros formalizados há 

também o pagamento informal, não legalizado ao trabalhador que se expõe a alguma 

atividade que envolva mais risco (DWYER, 2009).Trata-se de quantificar por uma 

perspectiva utilitarista quanto vale a vida do trabalhador para exercer uma atividade a 

qual pode resultar em sua morte.  

Se a gestão das relações dos trabalhadores com os perigos de suas 
tarefas for modificada por sua aceitação de incentivos financeiros, e 
se essa modificação se der de tal maneira que os trabalhadores se 
exponham a perigos maiores, a relação social de incentivos 
financeiros produzirá acidentes (DWYER, 2009, p.156). 
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A ampliação da jornada de trabalho, como já mencionada, também está 

englobada no nível de recompensa. Estima-se que 52% dos metalúrgicos que 

sofreram acidentes de trabalho estava cumprindo horas extras (DWYER, 2009), 

devido ao cansaço, à fadiga e à estafa mental quanto maior a jornada de trabalho, 

maior a possiblidade de se envolver em acidentes de trabalho. 

A recompensa simbólica também se apresenta como um dos agravantes 

dos acidentes de trabalho. Premia-se a coragem, o risco, a ousadia do trabalhador ao 

enaltecer algumas de suas qualidades ao correr mais risco, mas o que ocorre na 

prática é um fomento (através do status que lhe é atribuído) à ocorrência de acidentes, 

muitas vezes fatais (DWYER, 2009). 

Para Dwyer (2009) existem duas estratégias para serem aplicadas no local 

do trabalho no nível de recompensa que diminuiriam os acidentes de trabalho: a 

administração de segurança no nível de recompensa e a auto recompensa. Na 

primeira haveria a oferta de recompensas para o zelo com segurança e diminuição 

dos acidentes. Já na segunda, seria uma estratégia do trabalhador, fazendo um 

controle sobre as ofertas de recompensas pelo trabalho, além de transformar 

determinações relativas às recompensas dadas, como por exemplo, estabelecer 

padrões na operação e determinar ritmos para diminuir os acidentes. 

Desse modo, quanto maiores são as relações de trabalho inseridas no nível 

de recompensa, maior será a quantidade de acidentes, e, caso ocorra o contrário, 

uma diminuição de relações de trabalho norteadas pelo nível de recompensa, haverá 

também uma diminuição desses acidentes (DWYER, 2009). 

 

2.2 Nível de comando: 

 

Neste nível há um controle direto do empregador sobre as atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores, gerando três relações distintas: autoritarismo, 

desintegração do grupo de trabalho e servidão voluntária (DWYER, 2009). No 

autoritarismo há uma restrição da autonomia do trabalhador que age de maneira 

contrária ao que deveria por outras orientações, como por exemplo, a de não se expor 

a determinado risco. A desintegração do grupo é uma perda de identidade, de se ver 

pertencente a um grupo, de ver o outro como seu colega de trabalho que pode auxilia-
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lo, ampará-lo, criando um terreno propício para o autoritarismo. Já a servidão 

voluntária se dá pela realização de determinadas atividades sem questionamento, 

realizando-a de própria vontade ainda que seja contrário a ela. 

É a partir das atividades dos sindicatos que há uma diminuição do 

autoritarismo. Em áreas de atuação e fiscalização das atividades pelo sindicato, 

havendo maior autonomia para o trabalhador agir de acordo com as normas e 

orientações de segurança, há uma diminuição de até um terço dos acidentes 

(DWYER, 2009). 

 O autoritarismo, dito como “pressão” pelos entrevistados, é queixa comum 

nas entrevistas realizadas neste estudo. Eustáquio, trabalhador de empresa 

terceirizada e que labuta no interior da CSN, ao ser questionado sobre quais são as 

causas dos acidentes, assim responde: “falta de atenção e o não cumprimento do 

padrão de trabalho e também pressão de seus superiores” (EUSTÁQUIO, 2018). 

Percebe-se que o entrevistado responsabiliza o próprio trabalhador pelo 

acidente que sofre, incorporando o discurso da empresa de que os acidentes de 

trabalho ocorrem por desatenção ou descuido do indivíduo-membro. Contudo, 

posteriormente, define que as pressões impostas pelos superiores são também uma 

das causas dos acidentes, evidenciando como o autoritarismo influencia na ocorrência 

dos acidentes. 

Quanto à desintegração do grupo de trabalho, esta relaciona-se ao nível de 

rotatividade e mudanças dos grupos de trabalhadores, não possuindo um vínculo de 

identidade ou afeto o que impossibilita a harmonia naquele ambiente. Dificuldade de 

comunicação entre os trabalhadores também gera maior desintegração entre o grupo 

e, por conseguinte, mais acidentes de trabalho. Já a servidão voluntária que se dá 

principalmente quando a relação de trabalho é organizada e gerenciada ao ponto de 

fazer com que os trabalhadores não oponham aos riscos de seu trabalho, apesar do 

pleno conhecimento da existência deles (DWYER, 2009). Essa cultura interna no 

interior da indústria de servidão voluntária é perceptível no depoimento de Alberto, 

empregado de uma empresa terceirizada no interior da indústria: “sempre trabalhei 

com risco de morte. Pensando nisso agora acho que nunca parei para pensar nisso 

em outros momentos ou antes de executar uma atividade” (ALBERTO, 2018). 
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O que se evidencia pelo discurso supracitado é como um empregado que 

trabalha há 11 (onze) anos no interior de uma siderúrgica exposto deste então a risco 

de morte se expunha através da servidão voluntária a tamanho risco de forma 

naturalizada: “nunca parei para pensar nisso” (ALBERTO, 2018), pode-se entender 

também que o fato de naturalizar os riscos é uma defesa psíquica para o sofrimento 

e angústia intensa que é perceber o risco de morte ao qual é submetido 

cotidianamente. Trata-se de um mecanismo de defesa psíquico. E ele continua: 

“já me coloquei em cada buraco (espaço confinado) que hoje em dia 
não entraria de novo. Hoje tenho uma visão mais na defensiva e avalio 
melhor as coisas antes de executar alguma atividade, mas foi algo que 
construí com o tempo, não me ensinaram aqui dentro” (ALBERTO, 
2018)11. 

Nota-se em um primeiro momento que a servidão voluntária a qual se 

submeteu durante anos sofreu uma transcendência, ao criar uma postura de 

resistência frente aos riscos expostos. Algo que, como o próprio entrevistado expõe, 

foi adquirido com o tempo e que a indústria, através das ordens, não o ensinou. 

A servidão voluntária é responsável por vezes pelo não uso do 

equipamento de segurança, a retirada de algum equipamento de proteção da máquina 

e até mesmo da não atenção a determinadas orientações de segurança, pois ela vem 

investida pela recompensa simbólica, pelo status, o prestígio ou até mesmo pelo 

incentivo financeiro. O que faz entender que o fato do não uso de equipamentos de 

segurança ou a rejeição a alguma regra não pode ser atribuído somente ao nível do 

indivíduo-membro, responsabilizando-o exclusivamente (DWYER, 2009). 

Assim como no nível de recompensa, no de comando, duas estratégias 

podem ser utilizadas para a redução dos acidentes: administração da segurança no 

nível de comando e auto comando. A administração de segurança no nível de 

comando consiste na utilização das ordens e do poder de mando que os 

empregadores possuem para transformar os processos das relações de trabalho a fim 

de torná-los mais seguros (DWYER, 2009). 

Em relação ao auto comando, este consiste na união dos trabalhadores 

para que de forma autônoma e a partir da formação de um grupo integrado possam 

                                                           
11 Entrevista realizada em setembro/2018. 
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estabelecer medidas para reduzir o peso das relações de trabalho e assim evitar 

acidentes. 

Quando eles formam grupos de trabalhadores integrados, têm 
conhecimento de seu trabalho e dos fatores relevantes externos a ele, 
e uma orientação contra trabalhar com riscos, os trabalhadores têm 
uma base ideal sobre o qual se opor às pressões no nível do comando 
dos empregadores (DWYER, 2018, p. 185). 

Conclui-se que, quanto maior for a incidência do nível de comando nas 

atividades desenvolvidas nas relações de trabalho, maior será a incidência de 

acidentes. O que é perceptível no depoimento de Alberto: 

“A cobrança é grande para fazer a produção a todo custo que a pessoa 
perde essa noção de que uma atitude pode levar ao acidente. De certa 
forma uma pressão muito grande é uma negligência quanto a prevenir 
acidentes” (ALBERTO, 2018). 

Essa pressão muito grande, essa cobrança muito grande vislumbra o quão 

o nível de comando é presente no interior da siderurgia e o quanto é o causador dos 

acidentes de trabalho. 

2.3 Nível organizacional: 
 

 Este nível se dá através da forma como os empregadores controlam as 

relações de trabalho: as tarefas, a sua divisão, a sua execução. Para Dwyer (2009) 

este controle é realizado pela dominação do conhecimento do trabalho, com a adoção 

de estratégias para reduzirem a capacidade intelectual do trabalhador sobre 

determinada atividade, separando atividade intelectual da atividade manual. O nível 

organizacional é constituído a partir de três relações sociais, quais sejam, 

subqualificação, rotina e desorganização. 

Tipicamente, os empregadores industriais envolvem-se em 
estratégias para reduzir o conteúdo intelectual do trabalho manual, 
assim a concepção das tarefas é separada da execução, e há 
investimentos em condições de trabalho, de modo a transformar a 
divisão de trabalho, e com isso aumentar a produtividade (DWYER, 
2009, p. 187). 

A relação social de subqualificação é quase autoexplicativa. Exerce uma 

atividade sem a qualificação adequada para aquela função. Está relacionada à 

questão de o empregador querer deter o conhecimento, ou que o trabalhador seja 

alheio àquela atividade desempenhada, realizando uma divisão do trabalho manual e 

o trabalho intelectual. Além disso, a subqualificação faz com que se realize atividades 
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complexas e em maior quantidade (DWYER, 2009). Obviamente, a contratação 

subqualificada traz, em termos econômicos, diversas vantagens ao empregador, 

como por exemplo, o menor salário a ser pago a este trabalhador subqualifiacado. 

Além de desempenharem mal suas tarefas, alguns dos 
subqualificados sofrem estresse e ansiedade a respeito de sua própria 
capacidade. Uma falta de confiança e, relação à capacidade de alguns 
colegas pode aumentar os erros produzidos por meio da 
subqualificação. Todos esses fatores tornam o desempenho do 
trabalho livre de erros uma questão problemática (DWYER, 2009, p. 
190). 

Outra relação social que influência o nível organizacional é a rotina. A partir 

da simplificação das atividades realizadas, a continuidade e a habitualidade das 

funções exercidas, os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos acabam 

sendo naturalizados. A padronização das ações somada à frequência e à repetição 

em que são executadas são atenuantes para a ocorrência dos acidentes. A rotina é 

potencializada pelos padrões impostos pela racionalização produtiva, sendo que esta 

se alavancou a partir do neoliberalismo, como já exposto no capítulo anterior. 

Quanto à desorganização, essa relação social origina-se a partir da 

subqualificação, ora, se não há informação suficiente sobre a atividade a ser 

desempenhada, se o empregador quer deter o controle e o conhecimento sobre a 

atividade exercida, o resultado no momento de realização do trabalho é a 

desorganização. 

A desorganização se manifesta de diversas maneiras. Uma máquina 
pode quebrar porque a tarefa de seu operador é formalmente definida 
como produção e não inclui sua manutenção, e o pessoal da 
manutenção não detectou sua falha iminente. Os trabalhadores 
podem cortar caminhos que, sem seu conhecimento, se tornam 
questões inadequadas para serem processadas depois; no entanto, 
isso pode ser descoberto somente quando os contatos de outros com 
essas questões revelam inadequação (DWYER, 2009, p. 192). 

Algumas desorganizações são imprevisíveis e possuem diversas 

consequências. Geram lucros e perdas para os empregadores. Já em relação aos 

empregados, levam a doenças psicológicas, ameaça à integridade física e geram 

conflitos internos (DWYER, 2009). 

No nível de subqualificação, os acidentes que, em regra, os empregadores 

enquadram como falta de experiência (que seria a subqualificação), na verdade, não 

se enquadram no nível organizacional e, sim, no nível de comando e de recompensa. 
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A subqualificação está interligada à rotatividade. Assim, empregados estáveis tendem 

a sofre menos acidentes do que aqueles com alto nível de rotatividade. Não exercer 

a atividade para a qual está treinado a executar rotineiramente também é uma das 

causas de aumento de acidentes, além de ser uma relação social de subqualificação 

(DWYER, 2009). 

Ainda segundo Dwyer (2009), há duas maneiras de se evitar os acidentes 

nas relações de subqualificações: através da divisão específica de trabalho e do 

devido treinamento. 

Retornando à rotina, há uma mecanização do trabalhador, como se 

também maquina fosse. A psicologia entende que ocorre uma ultrafamiliaridade do 

trabalhador com a máquina e isso condiciona seus atos de reflexos, de modo, que 

agrava os riscos aos quais já está exposto, pois gera maior falta de atenção (DWYER, 

2009). 

Por outra perspectiva, a desorganização também é propulsora dos 

acidentes de trabalho. Locais de trabalho em que há organização dos grupos de 

trabalhadores, autonomia, conhecimento sobre a atividade desempenhada e 

orientações e qualificação sobre a função exercida são a chave para uma atividade 

organizada e, consequentemente, para a prevenção de acidentes. Caso os 

trabalhadores voltem seu trabalho para arrumar as atividades desorganizadas, seus 

objetivos relacionados à produção podem ser prejudicados e, assim, eles podem 

sofrer um maior controle pela empresa e algum tipo de punição (DWYER, 2009). 

No caso do trabalho pós-industrial, com a alta tecnologia, a falta de 

compreensão do trabalhador em relação a alguns dispositivos ou equipamentos de 

segurança e a desorganização que se dá principalmente pela falta de conhecimento 

sobre o processo operado gera mais acidentes. Opera-se em um sistema 

incompreensível e desorganizado e o não entendimento do porquê de determinado 

dispositivo de segurança leva o trabalhador a ignorá-lo (DWYER, 2009). 

As estratégias no nível organizacional para a redução dos acidentes é o 

gerenciamento da segurança no nível organizacional e a auto-organização. A 

estratégia de gerenciamento há de ser realizada pelo empregador através de técnicas 

de gestão, adequado treinamento e coordenação, com a previsibilidade do trabalho a 

ser exercido. Assim a coordenação passa a ocorrer de forma bem mais simplificada. 
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A auto-organização por parte dos trabalhadores inclui a “desrotinização do trabalho, o 

treinamento informal e a coordenação informal de conhecimento sobre as tarefas” 

(DWYER, 2009, p. 208). 

Entende-se, portanto, que quanto maior o peso do nível de organização no 

gerenciamento das relações de trabalho maior será a ocorrência dos acidentes. 

2.3 Nível do indivíduo membro: 
 

Diz respeito à autonomia do trabalhador que não será recompensado, 

comandado ou organizado. Em relação aos fatores psicológicos, há incidência de 

doenças relacionadas à mente como agressão, neurose, uso de álcool e uso de 

drogas. Este nível precisa ser utilizado com mais atenção e cuidado, vez que o fator 

humano é mencionado majoritariamente como causa dos acidentes de trabalho pela 

indústria, e muitas vezes incorporado pelos próprios trabalhadores. A partir do 

momento em que o indivíduo membro se torna o maior responsável por seu acidente, 

os outros níveis serão negligenciados pelos empregadores, desonerando-se das 

causas acidentárias (DWYER, 2009). 

A conclusão em relação a este nível, sob uma perspectiva macro, revela 

que ao ser analisada isoladamente das relações sociais, a quantidade de acidentes 

vindos do nível do indivíduo-membro é pequena. O que rebate a ideologia empregada 

pelas indústrias (DWYER, 2009). Alberto que já foi apresentado anteriormente 

evidencia como o fator humano é colocado como principal causa dos acidentes: “aqui 

sempre dizem que as principais causas dos acidentes são os próprios acidentados, o 

famoso ato inseguro. Só que ao meu ver eles não entendem porque algumas pessoas 

cometem o ato inseguro” (ALBERTO, 2018).   

Onerar somente o trabalhador dos acidentes sofridos é a principal forma da 

indústria se esquivar das responsabilidades no nível de recompensa, de comando e 

organizacional e, como Dwyer (2009) defende, a influência do indivíduo-membro, 

isoladamente, sobre os acidentes de trabalho é pequena. 

Por fim, Dwyer (2009) levanta quatro hipóteses. A primeira é que as 

relações sociais de trabalho produzem acidentes. A segunda é que, quanto maior o 

peso de um nível de relações na gestão das relações dos trabalhadores, maior será a 

proporção de acidentes produzidos por este nível. A terceira é que, quanto maior o 
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grau de autocontrole de um trabalhador sobre um nível, menor será o grau dos 

acidentes. E a última, quanto maior o grau de gestão de segurança pelo empregador 

em um nível, menor a quantidade de acidentes.  

Noutro giro, para Foucault (2005), a partir do século XIX, principalmente 

com a ascensão do industrialismo, há uma tomada da vida pelo poder. Neste sentido, 

contextualizando-o com os acidentes de trabalho e com o nível do indivíduo-membro, 

a vida dos trabalhadores já não mais os pertence e sim ao poder, na figura do 

soberano, que na contemporaneidade, são os capitalistas, há uma ‘estatização do 

biológico” (FOUCAULT, 2005, p. 286). Assim, 

Quando se vai um pouco mais além e, se vocês quiserem, até o 
paradoxo, isto quer dizer no fundo que, em relação ao poder, o súdito 
não é, de pleno direito, nem vivo nem morto. Ele é, do ponto de vista 
da vida e da morte, neutro, e é simplesmente por causa do soberano 
que o súdito tem o direito de estar vivo ou tem o direito, eventualmente, 
de estar morto. Em todo caso, a vida e morte dos súditos só se tornam 
direitos pelo efeito da vontade soberana (FOUCAULT, 2005, p. 286). 

A soberania para Foucault (2005) reverbera o seu direito de fazer morrer e 

deixar viver, ou seja, o direito de vida e de morte perpassa pela esfera política e 

econômica.  E esse poder soberano somente tem efeito quando ele pode matar. Ao 

fazer uma interseção com as mortes causadas pelos acidentes de trabalho e que vão 

muito além da responsabilidade do indivíduo-membro, essas mortes são o exercício 

do poder soberano, cujo pseudônimo é capitalismo, pelo qual, a partir do séc. XIX, há 

uma transformação e cria não mais o direito de fazer morrer (pelo poder de espada) e 

deixar viver e sim o fazer viver e deixar morrer. 

Esse direito de fazer viver e deixar morrer dá-se através da disciplina sobre 

o corpo que são individualizados, vigiados, treinados, punidos. Neste sentido, 

podemos associar este direito soberano ao nível de comando das relações de trabalho 

a partir do qual controla-se os trabalhadores como se máquinas fossem, coisificando-

os. Para Foucault (2005), esta disciplina passa a ser exercida pelo biopoder, controla-

se quem nasce, quem morre. Com a industrialização, nasce um outro campo deste 

biopoder, a atuação do Estado em relação àqueles que estão fora da curva da 

produtividade (acidentados, idosos, etc.), apresenta-se a assistência social e junto a 

ela a pergunta: quem o Estado vai fazer viver e quem ele deixará morrer? No estágio 

do biopoder há uma preocupação não apenas com o indivíduo, mas com a população, 
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onde se assegura sobre o homem-espécie não somente uma disciplina, mas uma 

regulamentação.  

Através da regulamentação a soberania não mais deixa viver e faz morrer, 

mas sim faz viver e deixa morrer. A partir do momento em que o Estado faz viver que 

a morte passa a ser um tabu, algo angustiante, vergonhoso e não mais tão brilhante 

e com tamanha ritualização do séc. XVIII e como o poder passa a fazer viver, 

preocupa-se paulatinamente com a manutenção e o aumento da vida, controlando as 

deficiências, as eventualidades e os acidentes. A morte passa, portanto, a ser a 

extremidade do poder, algo que está fora de seu domínio, na verdade, este domínio 

se apresenta de forma superficial, estatístico, não se tem mais o poder sobre a morte 

e sim sobre a mortalidade. O poder deixa a morte de lado, centrando-a na esfera 

privada: “o momento em que o indivíduo escapa a qualquer poder” (FOUCAULT, 

2005, p. 296). O direito de deixar viver transpõe a tecnologia pela qual estava 

contemplada a disciplina e passa a ter uma tecnologia que controle não mais os 

corpos e, sim, os casos fortuitos que podem acontecer sobre as massas, sobre a 

população. 

O biopoder é dividido em duas séries: a série corpo e a série população. A 

primeira é regida pelos poderes biológicos e a segunda por mecanismos 

regulamentadores, formando um “um conjunto orgânico institucional” (FOUCAULT, 

2005, p. 288). A partir das instituições, o Estado controla o indivíduo-biológico, 

utilizando como instrumento as regulamentações. Os mecanismos disciplinares de 

poder e os mecanismos regulamentadores se integram, e um exemplo disso é o que 

ocorreu em Volta Redonda, com a construção da cidade operária, onde há um controle 

sobre o corpo e sobre a população: o recorte da cidade, os bairros divididos pelo tipo 

de função exercida, o trabalho, o lazer, a educação controlada pela indústria, havendo 

mecanismos disciplinares sobre os corpos ali habitantes, bem como mecanismos 

regulamentadores sobre a população. Assim, portanto, a soberania passa a deter um 

poder atômico que é o poder de tirar a vida, através da bomba atômica, por exemplo, 

daí o nome. O que se percebe é que a indústria é uma instituição na qual há fortemente 

a atuação deste biopoder. Na medida em que faz viver garantindo a dignidade que 

envolve o trabalho, os mecanismos de subsistência, também deixa morrer, com os 

acidentes de trabalho. 
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3. O lado fatal da indústria: análise empírica e jurídica: 

 

 Neste capítulo abordaremos as principais leis que tutelam os trabalhadores 

quanto aos acidentes de trabalho, fazendo um contraponto entre normas e fatos, nos 

termos propostos por Adalberto Moreira Cardoso e Telma Lage (2007). Em um 

primeiro momento serão estudadas as principais normas, a previsão legal sobre 

segurança e medicina do trabalho e a atuação do Ministério do Trabalho, em 

específico as Delegacias Regionais do Trabalho, e das Comissões Internas de 

Prevenção de Acidentes, através do depoimento de cipistas12 da CSN. Buscamos 

compreender neste capítulo como funcionam as leis e as instituições que engendram 

este sistema de segurança e medicina do trabalho. 

 

3.1. O mundo jurídico e institucional da segurança e medicina do trabalho: 
 

As leis são, em grande medida, responsáveis pela proteção do trabalhador, 

apesar das profundas transformações no mundo do trabalho, do processo de 

flexibilização e da retirada de direitos, principalmente após a reforma trabalhista. 

Inobstante esse cenário, elas continuam sendo a principal forma de proteção do 

trabalhador. Por vezes, sendo rígidas e formais em seu conteúdo, acabam sendo 

flexíveis na prática, porque muitos empregadores escolhem não cumprir o que ela 

determina. É necessário entender quais são os efeitos da regulação trabalhista e o 

grau de efetividade da lei. O cumprimento ou não da lei é realizado por meio da análise 

de custo/benefício de sua aplicabilidade (CARDOSO; LAGE, 2007). Desta feita, 

compreender as normas de segurança que protegem os trabalhadores é como se dá 

o sistema de segurança do trabalho, pela perspectiva jurídica. 

Para Adalberto Cardoso e Telma Lage (2007) o cumprimento ou não de 

uma lei pelo empregador se dá pelas seguintes hipóteses: 

1- Cumprimento da lei: a sanção pelo não cumprimento é considerada alta 

e o risco de ser pego e punido também o é; 

2- Não cumprimento da lei: apesar da sanção ser alta a probabilidade de 

ser apanhado é baixa; 

                                                           
12 De acordo com os entrevistados os cipeiros em Volta Redonda, devido a forte autuação política, 

são denominados cipistas, trata-se da aglutinação das palavras cipeiros com ativistas. 
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3- Não cumprimento da lei: o risco de ser pego é alto, apesar da sanção 

ser considerada pequena diante os custos trabalhistas no cumprimento 

da lei; 

4- Não cumprimento: sanção é baixa e risco de ser pego também. 

 

Nota-se a partir de tais hipóteses que a ideia predominante é a do não 

cumprimento da legislação trabalhista, a não ser que o risco de ser flagrado e 

sancionado seja crível. As estratégias empresariais, portanto, consideram para a 

efetividade da lei a probabilidade de ser pego pelo não cumprimento e o prejuízo que 

teria caso isso acontecesse. A resistência travada pelos sindicatos, por organizações 

internacionais como a OIT (Organização Internacional do Trabalho) e as exigências 

do próprio mercado para incorporação de padrões de qualidades (por exemplo, 

International Organization for Standardization- ISO) e normas do mercado 

internacional são algumas das sanções impostas pelo não cumprimento das leis 

trabalhistas (CARDOSO; LAGE, 2007).  

A CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) também é uma 

forma de resistência para cumprimento da legislação e proteção do empregador. 

Desse modo, realizamos entrevista com um membro atual da CIPA da CSN e um 

antigo membro. Em Volta Redonda há uma peculiaridade, os cipeiros possuem nomes 

distintos. Vejamos: 

Pergunta n°1: Como funciona a CIPA? Por que vocês são chamados de 

cipistas e não cipeiros? 

“A CIPA é uma atividade exercida pelo trabalhador no intuito de 
prevenir acidentes. Ela funcionava (digo "funcionava" porque fui cipista 
em 1987) como uma espécie de um novo cargo que o trabalhador 
passava a ter ao ser eleito. Isso porque a partir da eleição, ele, 
trabalhador, tinha que ficar quase que em função daquela atividade, 
ou seja, fazendo relatórios sobre os problemas que existiam no 
departamento e enviando aos superiores para eventuais providências. 
A denominação "cipista" nasceu em Volta Redonda. É uma junção da 
sigla CIPA com a palavra ativista. Daí o cipista” (ÁTILA, 2018)13. 
 

Nota-se a importância de tal comissão para a prevenção dos acidentes, 

bem como a atuação direta e ativa na defesa do trabalhador. Desenvolver mais a 

dimensão ativista. 

                                                           
13 Entrevista realizada em dezembro de 2018. Este entrevistado autorizou que o nome fosse 

divulgado. 
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Pergunta n°2: Como é sua atuação política e sindical? Quais os principais 

fatos e mais emblemáticos, os principais desafios e enfretamentos? 

“Hoje minha atuação é a coordenação da Oposição Metalúrgica. Na 
década de oitenta, minha atuação era intensa e ostensiva: ativismo na 
fábrica, redação de boletins. Dentro do sindicato eu integrava o 
"Segundo Comando". Eu tinha muito respeito e uma enorme 
admiração pelo Sindicato dos Metalúrgicos (ÁTILA, 2018)”. 
  

Como se percebe pelo depoimento de Átila, a CIPA, principalmente, na 

década de 80 que foi marcada pela greve de 88 com a morte de três operários, era 

responsável por uma atuação intensa no chão da fábrica, não apenas na fiscalização 

dos aspectos relacionados à saúde, higiene e segurança do trabalhador, mas também 

quanto às atividades de formação política, ou seja, de desenvolvimento da 

consciência de classe. A CSN é marcada pelo período pré-privatização e pós-

privatização, por isso a pergunta seguinte: 

Pergunta n° 3: Quais os principais problemas que envolvem a atividade 

industrial e metalúrgica, antes e depois da privatização? 

 

“Antes da privatização os problemas estavam mais voltados para à 
questão salarial. Depois da privatização foi incluída uma outra 
questão, além do problema salarial: o medo da demissão. Agora, há 
um problema que é comum às duas épocas, que é o turno. A luta pelo 
turno de 6 horas integrou a pauta de reivindicações dos operários da 
CSN estatal e da CSN empresa privada” (ÁTILA, 2018). 
 

A principal mudança antes e depois da privatização foi a pauta de 

reivindicação, se antes havia a reivindicação por aumento salarial, hoje a principal 

pauta que assombra o trabalhador é medo do desemprego, característica vinda com 

a reestruturação produtiva do neoliberalismo. 

Após as perguntas com abordagem mais genérica da atuação da CIPA e 

da atuação política e sindical dos cipistas, foram apresentadas as perguntas sobre os 

acidentes de trabalho. 

Pergunta n° 4: Quais são os impactos objetivos e subjetivos dos acidentes 

em geral e dos que resultaram em morte? 

“Impactos objetivos do acidente são aqueles que estão relacionados 
às metas que a empresa tem quanto ao que se chama de "Programa 
Acidente Zero". Uma empresa sem acidentes é uma empresa que zela 
pela segurança de seus funcionários. 
Os impactos subjetivos são, sem dúvida, os mais graves. Eles afetam 
a rotina do local de trabalho, isto é, todos que trabalham naquele local 
são tão atingidos. Primeiro porque um colega sofreu um acidente. 
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Segundo porque o medo passa a rondar aquela área. Terceiro porque 
as providências que a empresa toma para resolver as causas daquele 
acidente, nem sempre são a contento” (ÁTILA, 2018). 
 

Os acidentes de trabalho representam prejuízo à empresa que, mesmo 

com a ocorrência desses, as providências tomadas não extinguem as causas, eis que 

essas vão muito além de uso de EPIs ou de EPCs e dispositivos de segurança nos 

aparelhos e máquinas, trata-se de uma relação social construída que perpassa, 

principalmente, pela recompensa, comando e organização da empresa (DWYER, 

2009). 

Como já mencionado a atuação do sindicato é fundamental para a 

fiscalização e a prevenção dos acidentes. Deste modo, é importante entender como 

eles atuam na segurança e medicina do trabalho: 

Pergunta n° 5: Qual o papel do sindicato, em suas diversas gestões, nas 

atividades de segurança, higiene e medicina do trabalho? 

“Se você pensar que dirigentes sindicais são trabalhadores que 
exerceram a função laboral, mas que possuem formação sindical, a 
função do sindicato é quase como se fosse a de uma escola. Portanto, 
o papel seria uma mistura de política, pedagogia e práxis” (ÁTILA, 
2018). 
 

Nesta pergunta o entrevistado não responde objetivamente o papel do 

sindicato nas esferas de segurança e medicina do trabalho, apenas informa que o 

sindicato é uma escola que engloba política, pedagogia e práxis. Respeitou-se o 

direcionamento dado pelo entrevistado para a composição de sua resposta, 

realizando a pergunta seguinte.  

A próxima pergunta diz respeito à atuação da CSN quanto aos acidentados 

e familiares, se havia apoio psicológico: 

“Bem, essa pergunta eu vou ter que responder de acordo com o tempo 
em que trabalhei na CSN e que fui cipista. Eu trabalhei na CSN num 
período que, talvez, possa ter sido o mais interessante da história da 
Usina. Foi na transição do Governo Militar para a Democracia. Do 
ponto de vista político, isso já era muita coisa, mas havia um conjunto 
de situações importantes. Não havia a tecnologia que existe hoje. Os 
políticos não eram como os de hoje. Os dirigentes sindicais eram 
diferentes. A sociedade tinha um comportamento diferente. Naquela 
época, havia um costume na CSN, que era o de esconder o acidente 
de trabalho. O próprio acidentado não comunicava o acidente, na 
maioria dos casos, por medo da demissão. A CSN fornecia o EPI 
(Equipamento de Proteção Industrial). Era obrigatório que diariamente 
houvesse uma reunião antes de começar o trabalho e havia um 
acompanhamento psicológico. O grande problema do acidente era a 
forma como ele era tratado. Criou-se uma mentalidade em que o 
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culpado pelo acidente, na maioria das vezes, era o empregado. Com 
isso, toda vez que ocorria um acidente, o trabalhador sentia medo. 
Quando o acidente era "de menor proporção", era comum escondê-lo. 
Por outro lado, os trabalhadores tinham uma postura de rechaçar a 
prevenção do acidente, rotulando o cipista como um chato. Era 
complicado exercer a função de cipista naquela época. Tinha que ser 
alguém que tivesse um bom trânsito entre os trabalhadores, para 
poder falar sobre acidente e política sem que houvesse muita 
resistência” (ÁTILA, 2018). 
 

Nessa pergunta o entrevistado se abre. A culpabilização do empregado é 

prática comum da indústria, mesmo na década de 80, como o Sr. Átila informou, 

apesar dele afirmar que havia amparo psicológico, ele releva que havia um medo em 

ser demitido, por isso era hábito esconder os acidentes, além de criar uma postura de 

resistência quanto a prevenção, pois a lógica de mercado atenta-se e cobra pela 

produção, pelo não-acidente e não pela segurança. 

Por fim, ao ser inquerido se queria acrescentar alguma informação, ele 

retoma à atuação e importância do sindicato, demonstrando que o ativismo da época 

de cipista ainda o acompanha.: 

“Talvez fosse necessário falar um pouco sobre a Greve de 1988, na 
CSN, que foi, sem dúvida, um fato representativo na história do 
movimento sindical e da política brasileira. 
O nível de organização atingido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de 
Volta Redonda em relação ao trabalho de base dos operários foi 
fundamental. Esse trabalho é que foi perdido com o passar do tempo 
e que precisa ser retomado. 
O Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda fez história com um 
tipo de sindicalismo muito diferente daquele que era praticado no ABC 
e em Minas Gerais, outro polo importante de metalúrgicos. 
A morte dos três operários dentro da Usina, foi resultado de uma ação 
militar covarde e desastrosa. O fato é que, aquele tipo de política e 
organização sindical nunca mais foram repetidos” (ÁTILA, 2018). 
 

Nessa parte, o entrevistado ressalta a atuação sindical dos metalúrgicos 

em Volta Redonda, principalmente, pela postura combativa que culminou na greve de 

88, na qual a partir da atuação covarde do exército Valmir, William e Barroso foram 

cruelmente assassinados. 

Tais perguntas também foram realizadas para um atual cipista da CSN, 

cujo nome fictício será Eusébio, a primeira resposta engloba o funcionamento da 

CIPA, o motivo do nome cipista e como é sua atuação política e sindical: 

“Em todo Brasil, o representante dos trabalhadores, concorre à Cipa, 
Em todo Brasil ele é chamado de cipeiro. É o nome mais comum e 
aqui em Volta Redonda é a única cidade do país que os cipeiros são 
chamados de cipista. Por que isso? Aqui é chamado de cipista por 
uma questão simples, nos anos 80 quando começou com força aqui, 
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que aí veio do ABC um movimento sindical de base, então ele era feito 
em base, nas comunidades de base através da igreja católica. E com 
isso as comunidades começaram a trabalhar ativistas, então ele era 
um ativista político. E para que se conseguisse eleger, porque era 
época de ditadura, estava muito ... era muito perigoso para qualquer 
pessoa. Não podia falar nada porque corria risco de ser preso, 
perseguido e tal. Então eram ativistas. Aí quando conseguiam ser 
eleitos para a Cipa eles eram cipeiros e ativistas. Então passou a ser 
cipista. Então é a junção das duas palavras, cipeiro com ativista. Na 
época, nos anos 80, pois isso começou em 76 lá no ABC com Lula, 
começaram a eleger o cipeiro. Lá no ABC é cipeiro também. Lá 
começaram a eleger os cipeiros pela base, então era feito um trabalho 
de base, no chão da fábrica dentro das fábricas e ali escolhiam um 
número de cipeiros que eram eleitos e esses que eram eleitos e 
automaticamente participavam da eleição do sindicato para não haver 
perseguição. Era registrada a chapa em cima da hora e pronto... estão 
eleitos e pronto. Aqui em Volta Redonda eram ativistas políticos que 
se elegiam na CIPA e começaram a ser chamados de cipista e isso 
virou o nome dos cipistas aqui em Volta Redonda. Então Volta 
Redonda é a única cidade do país que não fala cipeiro, se fala cipista 
porque todo cipista é um ativista político pelo menos era para ser, 
porque isso desde a privatização da CSN, eles começaram a tentar 
desconstruir essa coisa da CIPA. Eles começam a indicar pessoas 
para concorrer na CIPA para os ativistas não participarem. Então hoje 
são poucos os ativistas sindicais que são eleitos na CIPA. Aqueles que 
lutam mesmo e conseguem ser eleitos: o cipista. Porque aqui em Volta 
Redonda é a única cidade que o representante  da CIPA chama 
cipista” (EUSÉBIO, 2018)14 

 

             E ele continua: 

 

A CIPA, de acordo com a NR5 é constituída de membros indicados 
pela empresa e eleitos pelos trabalhadores em números iguais. Para 
que suas decisões sejam paritárias. Dessa forma, seja sempre em 
consenso, suas decisões, em prol da saúde e segurança dos 
trabalhadores. 

Em suas reuniões ordinárias são debatidas propostas de melhorias 

das condições de trabalho que aumentem a segurança dos 

trabalhadores durante suas jornadas de trabalho” (EUSÉBIO, 2018). 

 

 

               Ele apresenta os dois cenários, antes e depois da privatização: 
 

“A CSN antes de sua privatização, quando ainda era Estatal, havia em 

muitas vezes o respeito as decisões da CIPA, e muitas vezes era 

implantado projetos como o PAZ (Programa Acidente Zero) que por 

ter uma CIPA atuante e que cobrava com tenacidade as soluções, a 

empresa chegou a passar um período com acidente zero. 

                                                           
14 Entrevista concedida em dezembro de 2018. 
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Após a privatização com o crescimento do poder da administração 

sobre o empregado, e por querer sempre mais e mais produção a 

empresa começou a cooptar membros eleitos pelos trabalhadores 

para que as apurações sobre acidentes passassem a ser direcionadas 

sempre para que o empregado sempre fosse o culpado. 

Chegando ao ponto de, em 2013, as reuniões da CIPA na empresa 

eram regadas a um café da manhã 5 estrelas, onde você encontrava 

do simples café preto até refrigerantes, sucos naturais, iogurtes 

variados, frios, pães e bolos de diversos tipos...salgados etc. 

E em todos os anos, depois da privatização, onde os participantes da 

CIPA, ganhavam sempre no mês de agosto ou setembro um jantar no 

restaurante do Hotel Bela Vista, que é 5 (cinco) estrelas, e esse jantar 

era para o cipista e sua esposa e filhos. 

Sempre no mês de janeiro, ao final do mandato, que é de um ano, 

todos os participantes ganhavam também da empresa um final de 

semana em um Resort sempre 5 (cinco) estrelas. 

Após a minha eleição  para a representação  dos trabalhadores, em 

minha primeira reunião ordinária, eu questionei ao Presidente que 

aquele café da manhã  era uma situação  sem justificativa, pois a 

empresa fornece café também aos trabalhadores, não teria ali o 

motivo do café diferenciado, onde eu peguei um prato grande de 

salgados e bolos, caixas de suco e frutas e me dirigi à entrada principal 

da empresa e entreguei aos funcionários da segurança patrimonial da 

empresa (vigilantes), entreguei e disse que era oferta da CIPA da 

empresa para eles” (EUSÉBIO, 2018). 

 

              Quanto à sua atuação, ele destaca que: 
 

 

“Continuando com minha atuação, eu sempre fui combativo e 

questionador. 

As solicitações que eu fiz em reuniões, e que não foram atendidas, ou 

sequer respondidas, eu encaminhava uma nova denúncia ou 

representação. Para que as minhas solicitações fossem atendidas, de 

acordo com as portarias dos inquéritos civis do MPT. 

A situação em minha atuação como cipista foi quando no incêndio que 

houve no topo dos fornos na laminação.  Que levou quatro  

trabalhadores a morte e que entrei com diversas denúncias contra a 

empresa e como não vinha retorno adequado aos questionamentos da 

CIPA e dos trabalhadores nós conseguimos o apoio do MPF na 

pessoa do Procurador Federal Júlio José  de Araújo Júnior. 

Que conforme a memória da Audiência Pública realizada na Cúria 

Diocesana, onde reunimos representantes da empresa dos sindicatos 

das categorias e a sociedade civil e, o que ocorreu está na memória, 

enviei e gerou uma recomendação ao MTE onde é solicitado a 

disponibilidade de três auditores do MTE para acompanhar a situação 

nas empresas do grupo CSN. 

Mas que agora com a extinção do MTE acredito seja deixado de lado. 

O que virá a prejudicar em muito os trabalhadores e trabalhadoras” 

(EUSÉBIO, 2018). 
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É evidente que nesta pergunta houve um resgate da memória. O 

entrevistado resgata a sua atuação enquanto cipista, reforça a atuação da CSN em 

atuar indiretamente na CIPA, com a oferta de cafés da manhã luxuosos, estadia em 

hotel e resorts. Quanto à memória resgatada, esta é de crucial relevância, pois capta 

detalhes, há uma transposição temporal. O que faz parte da psicologia social, 

conforme defende Ecléia Bosi (2004): 

 

Não nos deparamos com uma sucessão coerente de formas, mas com 
os tropeços da vida corrente. Nossa existência se inscreve no que 
Lukács chamou “ética dos instantes”, já que a vida é composta de 
momentos, a maioria dos quais vai se perder no puro nada. Alguns 
serão remidos pela memória, mas necessário é que esses pontos 
minúsculos se configurem no depoimento, em fisionomia social e 
humana para que se salvem da voragem do esquecimento (BOSI, 
2004, p.62). 

O que a autora reforça é a forma com que o depoimento faz um resgaste 

dos momentos, indo de encontro ao esquecimento. É isso que o entrevistado realiza 

ao resgatar sua atuação enquanto cipista, frente às manobras de influência da CSN. 

Evidencia o quão combativos alguns cipistas são. Ao ser questionado sobre quais os 

principais problemas que envolvem a atividade industrial e metalúrgica, antes e depois 

da privatização, assim responde: 

 

“Após a privatização da CSN a empresa passou a se preocupar com 

lucro desenfreado em detrimento aos trabalhadores e população da 

cidade, vide o problema do lançamento de partículas em nossa 

atmosfera que ultrapassa em grande volume o determinado por lei. 

Veio a precarização do trabalho com redução de salários, e com a 

ajuda de diretorias corruptas do sindicato de classe a retirada de 

benefícios e direitos que estavam garantidos no edital de privatização. 

Após a privatização, a primeira diretoria eleita, que era para fazer a 

continuidade do mandato de Juarez Antunes, não se revelou 

defensora dos trabalhadores. Os maiores desafios do pós privatização 

é manter os benefícios e os direitos dos metalúrgicos. Uma vez que 

com as reformas trabalhista e da previdência tem tudo para elevar no 

índice de acidentes de trabalho a números estratosféricos” (EUSÉBIO, 

2018). 

 

O que o Sr. Eusébio realiza neste momento é uma verdadeira descrição do 

impacto do neoliberalismo na prática, que no caso da CSN apresentou-se através da 

privatização: precarização do trabalho, redução dos salários, lucro desenfreado em 

detrimento dos trabalhadores, moradores e meio ambiente, são consequências da era 

neoliberal. 
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Ao ser inquirido sobre os impactos objetivos e subjetivos dos acidentes com 

resultado morte, assim respondeu: 

 

Os impactos objetivos que deixam em nossa região e principalmente 

na CSN e de que por ter uma CIPA, formada basicamente por 

representantes da empresa, proporcionando as análises desses 

acidentes fatais, no mínimo suspeita de direcionamento a favor da 

empresa. Visto o volume de processos judiciais trabalhistas que hoje 

a empresa ainda possui que gira em torno de 6.000 (seis mil) 

processos. Em sua maioria são pedidos de indenizações por acidentes 

e pagamento de benefícios como a insalubridade e periculosidade. 

Desde a privatização, as diretorias que passaram pela administração 

do sindicato, representando os trabalhadores, todas sem exceção, 

foram cooptadas e se tornaram um departamento das empresas, 

chegando ao ponto de a empresa ajudar a montar chapas para 

diretorias corruptas que responderam e respondem ainda por 

apropriação indevida de valores do sindicato. A atual diretoria chegou 

ao extremo de negociar patrimônio imóvel do sindicato sem 

autorização da categoria, e deixando a sede principal do sindicato ir a 

leilão. E hoje, já possuímos três eleições anuladas por fraudes e, 

mesmo com todas as provas apresentadas, eles recorrem com ajuda 

dos departamentos jurídicos das empresas. Conseguem se manter à 

frente da entidade. Todas as diretorias foram omissas e coniventes 

com os erros. Até ter diretor do sindicato participando de audiência 

trabalhista depondo contra o trabalhador, defendendo a empresa” 

(EUSÉBIO, 2018). 

 

Observa-se que o depoente reforça a precariedade da atuação da CIPA, 

que é formada basicamente por representantes da empresa, além da perda de 

mobilização do sindicato, pois se “tornaram um departamento das empresas” 

(EUSÉBIO, 2018). O que o entrevistado ressalta é a falta de proteção sindical e 

também pela CIPA na qual o trabalhador se encontra. Então, se os sindicatos e as 

CIPAS são fundamentais para a fiscalização e promoção da segurança e medicina do 

trabalho, quando sofre uma cooptação por parte da empresa, deixa o trabalhador ao 

léu. 

Ao ser perguntado sobre o apoio material e psicológico por parte da 

empresa aos acidentados ou familiares, responde desta forma: “a empresa mantém 

um apoio social à família do acidentado, principalmente os que vieram a óbito até 

conseguirem um acordo benéfico para a empresa” (EUSÉBIO, 2018). 

 

Tal apoio, segundo o entrevistado, somente ocorre com o intuito de 

beneficiar a empresa e não o acidentado ou a família. A preocupação real não é do 
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cuidado, mas de algum benefício econômico no pagamento da indenização. O Sr. 

Eusébio exemplifica como funciona tal ação da empresa: 

 

“Como aconteceu com os quatro trabalhadores do incêndio, onde eu, 

como cipista, fui ao Rio de Janeiro no hospital em que eles estavam 

internados para ver junto a família o que eu poderia ajudar ou orientar 

na questão do acidentado. A empresa enviou 4 (quatro) guardas 

patrimoniais ao hospital e deixou uma determinação de que ninguém 

poderia entrar no hospital para ver ou saber informações sobre os 

quatro. E manteve vigilância 24 horas junto aos membros das famílias 

para impedir também a aproximação nossa para orientá-los. E assim 

vem acontecendo com muitos outros acidentados” (EUSÉBIO, 

2018). 
 

A atuação da CSN quanto ao exercício do biopoder, bem descrito por 

Foucault (2004), é perceptível a partir da análise do trecho acima. Além de exercer 

controle sobre a vida de seus trabalhadores, sobre o sindicato, sobre a CIPA, de 

acordo com o depoimento de Eusébio, exerce também controle e fiscalização no 

momento da morte e sobre as famílias dos acidentados. 

Para atuar em defesa dos trabalhadores tinha-se o Ministério do Trabalho 

e Emprego principal órgão público para inspeção e vigilância do trabalho e suas 

Delegacias Regionais do Trabalho, contudo com o atual governo do presidente Jair 

Bolsonaro houve a extinção do Ministério do Trabalho incorporando suas pautas a 

outros ministérios, como o Ministério da Cidadania, Ministério da Fazenda e Ministério 

da Justiça (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). O que agrava, com esta descentralização, 

o desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, pois sem um órgão central para a 

promoção de políticas públicas voltadas para o estímulo, modernização e fiscalização 

do trabalho, o que se terá é um fortalecimento do empregador e maior precarização e 

exploração do trabalhador.  

Para realizar um panorama sobre a atuação dos auditores ficais no interior 

destas Delegacias Regionais, realizou-se entrevista com o auditor José Olímpio15, 

responsável pela segurança e medicina do trabalho da região sul- fluminense. 

As perguntas realizadas foram as seguintes: 

1.Em que consiste a atuação da secretaria perante à CSN? 

2.A CSN é colaborativa com a prevenção? 

                                                           
15 O entrevistado permitiu divulgar seu nome. Entrevista realizada em janeiro de 2019. 
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3.Houve mudança após a privatização? 

4.Percebe distinção, em termos de segurança do trabalho, entre os 

contratados diretamente pela CSN e os terceirizados? Em caso positivo, quais? 

5.Se tem conhecimento da existência de algum apoio psicológico para os 

trabalhadores acidentados sobreviventes de acidente ou para os familiares em caso 

de morte do trabalhador? 

6.Você percebe que os acidentes fatais impactam direta ou indiretamente 

os outros trabalhadores? De que maneira? 

7.Gostaria de acrescentar algo que não foi perguntado? 

“No caso a gente faz uma fiscalização baseada em demandas que já 
existem né!? Demandas que constam em projetos então no Rio de 
Janeiro tem um projeto-indústria. O projeto-indústria engloba tudo. 
Todas as coordenações de projeto ficam no Rio, então tem a 
fiscalização, digamos assim, normal do projeto e tem aquelas pontuais 
ou emergenciais que decorrem de acidentes por exemplo. Que tem 
toda uma outra dinâmica e aí muitas vezes a iniciativa é daqui, é 
regional. Daqui que emite ordem de serviço” (OLÍMPIO, 2019). 
 

O auditor ressalta que as fiscalizações são hierarquizadas, no sentido de 

serem realizadas por projetos, que são estabelecidos nacionalmente ou 

regionalmente. A partir deles são realizadas as inspeções. Quando questionado 

acerca da colaboração da CSN junto à prevenção assim responde: 

 
“Hoje sim, de 10 a 15 anos atrás, não tanto eu acho. Até uma questão 
mais complexa, até demandaria um estudo maior, porque na área 
siderúrgica a gente tem, eles mesmos tem relatório disso, tido uma 
rotatividade de mão de obra grande. Então entrada de pessoal mais 
jovem. A gente tem tido problemas com coisas simples como, por 
exemplo, celular. Então, tem uma questão cultural aí, que acho que 
tem que ser estudado com relação a isso. 
As outras empresas, por exemplo, proíbem, terminantemente, uso de 
celular na área industrial, mas aí tem uma série de outras 
questões que a gente tem que ver com calma. De um modo geral, diria 
que ela tende a isso, mas é difícil afirmar” (OLÍMPIO, 2019). 

 
Ele informa que na última década a CSN tem sido colaborativa com a 

prevenção. Quanto às políticas internas de prevenção da Usina, ele informou que há 

dificuldade para afirmar, pois para além de medidas tomadas pela indústria há uma 

questão cultural que coloca em risco a segurança dos trabalhadores, como por 

exemplo, o uso de celulares. Apesar disso, o Sr. José Olímpio afirma que a CSN tende 

a ser colaborativa com a prevenção.  
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Ao ser inquirido sobre as mudanças trazidas pela privatização quanto aos 

acidentes de trabalho, o auditor fiscal afirmou que não acompanhou tal transição, não 

sabendo afirmar. Em seguida, perguntou-se sobre a segurança da CSN e das 

terceirizadas, se há distinção: 

 
“A gente não tem, quer dizer, a CSN é uma das empresas que a gente 
fiscaliza. A gente fiscaliza dezenas de empresa todo mês.  Então 
assim, se a gente ficasse um tempo direto na CSN, 
constantemente acompanhando o dia-a-dia, teria como ter uma ideia 
melhor. A percepção que a gente tem e, já li estudo sobre isso a 
percepção que a gente tem é que realmente é pior né!? Na 
terceirizada a condição de segurança é bem pior, mas no caso da 
energia elétrica a gente vê que não. A gente vê que é melhor. A 
situação dos terceiros da CSN de algumas empresas é melhor que a 
dos próprios empregados. A gente tem visto, com esses últimos 
acidentes, a gente tem visto isso.  Até nos causou surpresa.  Agora de 
uma outra forma, como eu disse que a CSN até melhorou a tratativa 
com a gente, em termos de transparência e tomou algumas 
medidas que até nos surpreendeu positivamente de uns 10 anos para 
cá. Então, por exemplo, antes ela tinha uma terceirização...tinha uma 
terceirização grande em áreas assim...polêmicas, por 
exemplo, corrida de alto-forno era terceirizada. É um absurdo.  Depois 
não foi primarizado!? Fizeram movimento contrário de 
terceirização. Eles inclusive, por exemplo, a segurança 
patrimonial primarizaram, eram outras empresas e tal foi 
primarizado.  Então isso, assim, melhora. A gente entende que 
melhora bastante e agora eles fizeram uma alteração. Esse último 
engenheiro de segurança (coordenador) o atual 
coordenador do SESMT, ele ficou ligado diretamente – não lembro 
agora se à presidência ou ao gerente industrial – digamos assim, é o 
número um da empresa. Quando o número um não “tá” [sic], o número 
um de fato da empresa, então ele responde diretamente.  Então isso 
é interessante que pelo menos assim, você tem uma sinalização da 
importância que está se dando à segurança do trabalho” (OLÍMPIO, 
2019). 
  

Informou que a CSN de um modo geral oferece maior segurança do que as 

terceirizadas, contudo, quanto à segurança relacionada à parte elétrica, houve um 

movimento contrário, as terceirizadas oferecem maior segurança aos seus 

empregados do que a CSN oferece a seus empregados diretos. Ressaltou, 

novamente, a atuação na área da segurança da CSN, que nos últimos 10 anos 

melhorou as relações com o Ministério do Trabalho, tendo um responsável direto para 

as questões de acidentes de trabalho. Além de ter, em algumas áreas, primarizado16 

as funções, como na segurança patrimonial e na corrida do alto-forno, o que, de 

                                                           
16 É a internalização, com a recontratação da mão de obra transferida, de uma atividade que 
anteriormente era terceirizada (NATT; SARAIVA; SOARES, 2015). 
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acordo com o depoimento acima, sinaliza a importância do que está sendo conferida 

à segurança do trabalho. Ao ser perguntado sobre o apoio psicológico aos familiares 

e acidentados, afirmou que, de acordo com informações dos engenheiros da CSN, há 

apoio sim: 

 
“Geralmente quando a gente tem acidente fatal, a gente conversa com 
o representante da empresa. E é quase sempre um engenheiro de 
segurança: coordenador ou outros engenheiros ou técnicos. É 
relatado que existe esse acompanhamento. É relatado de uma 
forma, assim, formal que a CSN dá apoio psicológico.  Se dá, como 
dá, de que maneira dá, a gente não tem conhecimento.  Nem o prazo” 
(OLÍMPIO, 2019). 

 
 

Frisou que há apoio psicológico, sob uma perspectiva formal, mas não se 

sabe a maneira como ocorre, nem o tempo de duração.  

Por último, foi perguntado se os acidentes fatais impactam os outros 

trabalhadores e de que maneira: 

“Sim, com certeza, com certeza. Alguns casos a gente tem um 
acidente que envolve mais de um trabalhador, quando um morre e 
outro fica com alguma sequela a gente nota que aquele que ficou com 
sequela impacta psicologicamente. Um trauma psicológico. Às vezes, 
até aqueles que não foram acidentadas diretamente, mas que 
presenciaram, que viram de alguma maneira né!? Isso a gente já viu 
algumas vezes.  Em alguns casos, a gente constatou que esses ficam 
afastados durante um tempo, até significativo: mais de um mês. Então 
impacta sim” (OLÍMPIO, 2019). 
 

A partir do relato supracitado, infere-se que o acidente fatal impacta todos 

os trabalhadores ao redor, desde traumas psicológicos até o afastamento daqueles 

trabalhadores, que apesar de não se envolverem nos acidentes o presenciaram, por 

motivo de doenças. 

 

A partir da entrevista realizada conclui-se que houve uma melhoria da 

segurança na CSN, nos últimos 10 anos, além da primarização em alguns setores que 

corrobora com essa assertiva. Quanto às fiscalizações realizadas, elas se dão por 

meio de ordens vindas por determinação federal ou regional através de projetos, por 

exemplo, projeto de fiscalizar postos de gasolina, projeto das indústrias. Para 

respaldar a atuação do Ministério Público, há normas regulamentadoras, além da 

Constituição Federal, da CLT e de diversas leis extraordinárias. 
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Uma importante regulamentação da inspeção do trabalho na indústria e no 

comércio é a Convenção 81 da OIT, promulgada em 1957. Ela assim prevê: 

Art. 3 — 1. O sistema de inspeção de trabalho será encarregado:  
a) de assegurar a aplicação das disposições legais relativas às 
condições de trabalho e à proteção dos trabalhadores no exercício de 
sua profissão, tais como as disposições relativas à duração do 
trabalho, aos salários, à segurança, à higiene e ao bem-estar, ao 
emprego das crianças e dos adolescentes e a outras matérias 
conexas, na medida em que os inspetores são encarregados de 
assegurar a aplicação das ditas disposições;  
b) de fornecer informações e conselhos técnicos aos empregadores e 
trabalhadores sobre os meios mais eficazes de observar as 
disposições legais;  
c) de levar ao conhecimento da autoridade competente as deficiências 
ou os abusos que não estão especificamente compreendidos nas 
disposições legais existentes.  
2. Se forem confiadas outras funções aos inspetores de trabalho, estas 
não deverão ser obstáculo ao exercício de suas funções principais, 
nem prejudicar de qualquer maneira a autoridade ou a imparcialidade 
necessária aos inspetores nas suas relações com os empregadores. 
 

O artigo 21 da Constituição Federal estabelece que compete à União 

organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. A principal regulamentação da 

inspeção do trabalho é o Decreto nº 4.552/2002 que, assim, estabelece: 

Art. 1o  O Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, a cargo do 
Ministério do Trabalho e Emprego, tem por finalidade assegurar, em 
todo o território nacional, a aplicação das disposições legais, incluindo 
as convenções internacionais ratificadas, os atos e decisões das 
autoridades competentes e as convenções, acordos e contratos 
coletivos de trabalho, no que concerne à proteção dos trabalhadores 
no exercício da atividade laboral. 

A função fiscalizadora é realizada pelo auditor fiscal que com seu poder de 

polícia lavra autos de infração a partir dos quais aplica-se a multa administrativa. Além 

de expedir notificações, interditar estabelecimentos, embargar obras, o responsável 

por analisar as medidas a serem cumpridas é o delegado regional. Os auditores fiscais 

ingressam na carreira por meio de concurso público, devendo ter o diploma de 

graduação, já os delegados o são por nomeação política. A lei proíbe autuação na 

primeira visita do auditor quando há descumprimento de norma editada em menos de 

90 (noventa) dias, cabendo orientação, advertência, ou ainda quando o 
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estabelecimento ou local de trabalho estiver funcionando há menos de noventa dias e 

quando a empresa conter até dez empregados17. 

Havendo auto de infração e devidamente autuado junto à secretaria na qual 

o auditor está lotado inicia-se um processo administrativo, tendo a empresa autuada 

o prazo de 10 dias para apresentar a defesa, sendo ela analisada por um segundo 

auditor fiscal que poderá manter a autuação, modifica-la parcialmente ou julgar pela 

sua improcedência, sendo essas peças encaminhadas ao delegado ou subdelegado 

para decisão (CARDOSO; LAGE, 2007). 

Caso seja julgado improcedente o auto de infração haverá remessa 

obrigatória para a segunda instância, e caso a improcedência seja mantida o processo 

será arquivado. Caso anteriormente tenha sido julgado procedente ou parcialmente 

procedente o empregador será notificado da multa, se paga dentro de dez dias há um 

desconto de 50%18. Caso assim não seja feito, haverá um processo judicial junto à 

Justiça Federal com atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional. Para Cardoso e 

Lage (2007) como a procuradoria tem a função de executar dívidas ativas em 

montantes bem maiores do que os das multas trabalhistas, há pouco incentivo para a 

cobrança e grandes chances de prescrição da dívida. 

 Um outro desafio que a fiscalização do MTE enfrenta é quanto ao número 

efetivo de auditores fiscais. Há um déficit de 30% do total de auditores que deveriam 

estar na ativa. Além disso, houve em 2017, uma diminuição de 70% dos recursos para 

inspeção (SENADO, 2018). O que repercute, obviamente, na fiscalização e atuação 

na segurança e medicina do Trabalho. 

Como já mencionado, a inspeção do trabalho no Brasil segue os padrões 

definidos na OIT, estabelecidos na Convenção 81 de 1947. O Ministério do Trabalho 

há mais de duas décadas sofre um processo de sucateamento, principalmente, ao 

que concerne à fiscalização (orçamento e número de auditores fiscais), o que 

culminou em sua extinção pelo atual governo. Em 1995 havia 3088 (três mil e oitenta 

e oito) auditores, em 2016 esse número diminuiu, o total de auditores decaiu para 

                                                           
17 Trata-se da disposição contida no artigo 23, §1° do Decreto n° 4.552/2002. 

18 Portaria do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego – art. 35, §2°, Portaria  n° 854/2015. 



88 
 

2491 (dois mil e quatrocentos e noventa e um) (ASSUMPÇÃO, 2018). Apesar deste 

processo de desmantelamento, a organização da instituição se dá de maneira efetiva 

e eficaz do trabalho. Além de atingir um número muito grande de trabalhadores, 

promove, através da fiscalização, um aprimoramento das relações de trabalho e o 

saneamento das irregularidades encontradas. Sua eficiência está direcionada aos 

resultados conquistados. Ora, o sistema custava, no ano pesquisado por Adalbeto M. 

Cardoso e Telma Lage, 1/4 dos recursos do Ministério do Trabalho e Emprego, 

arrecadando com FGTS cerca de 60% do orçamento ministerial (CARDOSO; LAGE, 

2007). Em estudos realizados por Luiz Felipe Monsores de Assumpção (2018) 

evidencia que em 2017, por exemplo, os gastos diretos do governo despendidos nos 

programas relacionados à inspeção do trabalho totalizava R$ 34.250.691,66 (trinta e 

quatro milhões, duzentos e cinquenta mil e seiscentos e noventa e um reais e sessenta 

e seis centavos), sendo que a expectativa de arrecadação com multas trabalhistas 

ultrapassa a casa dos R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Apesar da 

rentabilidade do Ministério do Trabalho, diante o cenário de desmonte trabalhista, o 

governo do presidente Bolsonaro o extinguiu. 

Os desafios encontrados pela fiscalização do antigo MTE são, 

principalmente, a falta de recursos materiais, em especial, a falta de auditores fiscais, 

o que afeta diretamente na efetivação de suas prerrogativas: 

Os pouco mais de 2 mil fiscais têm à sua disposição um universo anual 
de 2 a 3 milhões de empresas formalmente estabelecidas com pelo 
menos um empregado (uma vez mais segundo dados da RAIS), o que 
configura uma média de 1.000 a 1.500 empresas potencialmente 
visitáveis por fiscal por ano, o que resulta em uma média de 5 a 7 
empresas por dia útil. O número de fiscais é, evidentemente, pequeno, 
principalmente porque aqui não estão computadas as empresas 
informalmente estabelecidas. Com isso, as DRT estão praticamente 
condenadas a reagir a denúncias que, ainda assim, não podem ser 
todas atendidas com o pessoal disponível. O sistema não está 
aparelhado para realizar uma de suas prerrogativas mais importantes, 
que é a visita de surpresa (no que diz respeito ao fiscalizado) em 
empresas de qualquer tipo ou tamanho, mas que obedece a programa 
estabelecido após estudo das características das relações de 
produção, na área a ser fiscalizada. Está, assim, na dependência da 
vontade ou iniciativa dos trabalhadores individuais ou seus 
representantes de denunciar condições precárias de trabalho 
(CARDOSO; LAGE, p.86, 2007). 
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Os acidentes de trabalho são fomentados pelas mais distintas relações 

sociais, e como já abordado anteriormente, perpassa pelo nível de comando, de 

recompensa e organizacional. A principal forma de erradicar ações das empresas que 

fomentem tais práticas é a fiscalização, e diante os números apresentados acima, 

vislumbra-se que o sistema de fiscalização sofre um processo de desmantelamento, 

o que evidencia negligência do Estado não apenas aos direitos trabalhistas 

reformados pela Lei nº 13.467/2017, como também à saúde e segurança dos 

trabalhadores: é a efetivação de seu poder de deixar-morrer (FOUCAULT, 2004). 

Todo o ciclo das relações sociais que se dão no âmbito trabalhista causa 

um processo de adoecimento dos trabalhadores: retirada de direitos, desemprego, 

crises econômicas, acidentes, adoecimento e morte. Sendo que a integridade física e 

psíquica do trabalhador é um direito fundamental elencado na Constituição: 

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança; 

Na CLT, a segurança e a medicina do trabalho, estão compreendidas no 

capítulo V, do artigo 154 ao artigo 200, dispondo sobre: 

1- Da inspeção prévia, do embargo e ou interdição; 

2- Dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas; 

3- Do equipamento de proteção individual; 

4- Das medidas preventivas de medicina do trabalho; 

5- Das edificações; 

6- Da iluminação; 

7- Do conforto térmico; 

8- Das instalações elétricas; 

9- Da movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

10-  Das máquinas e equipamentos; 

11-  Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão; 
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12-  Das atividades insalubres ou perigosas. 

O que se observa a partir da leitura de tais dispositivos é a tecnicidade dada 

a segurança e medicina do trabalho, o que também é perceptível nas Normas 

Regulamentares emitidas pelo Ministério do Trabalho: 

Quadro 01: Normas Regulamentares sobre o ambiente de trabalho  

Norma regulamentadora n° 1 – disposições gerais 

Norma regulamentadora n°2 – inspeção prévia 

Norma regulamentadora n°3 – embargo ou interdição 

Norma regulamentadora n°4- serviços especializados em engenharia de segurança 

e em medicina do trabalho 

Norma regulamentadora n°5 – comissão interna de prevenção de acidentes 

Norma regulamentadora n°6- equipamentos de proteção individual 

Norma regulamentadora n°7 – programas de controle médico de saúde ocupacional 

Norma regulamentadora n°8 – edificações 

Norma regulamentadora n°9 – programas de prevenção de riscos ambientais 

Norma regulamentadora n°10 – segurança em instalações e serviços em 

eletricidade 

Norma regulamentadora n° 11 – transporte, movimentação, armazenagem e 

manuseio de materiais 

Norma regulamentadora n° 11 – anexo I – regulamento técnico de procedimentos 

para movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e 

outras rochas 

Norma regulamentadora n° 12 – máquinas e equipamentos 

Norma regulamentadora n°13 – caldeiras e vasos de pressão 

Norma regulamentadora n° 14 – fornos 

Norma regulamentadora n° 15 – atividades e operações insalubres 

Norma regulamentadora n° 16 – atividades e operações perigosas 

Norma regulamentadora n° 17 – ergonomia 

Norma regulamentadora n° 17 anexo I – trabalho dos operadores de checkouts 

Norma regulamentadora n° 17 anexo II – trabalho em teleatendimento/telemarketing 
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Norma regulamentadora n°18 – condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção 

Norma regulamentadora n°19 – explosivos 

Norma regulamentadora n°19 anexo I – segurança e saúde na indústria de fogos de 

artifício e outros artefatos pirotécnicos 

Norma regulamentadora n° 20 – líquidos, combustíveis e inflamáveis 

Norma regulamentadora n°21 – trabalho a céu aberto 

Norma regulamentadora n° 22 – segurança e saúde ocupacional na mineração 

Norma regulamentadora n° 23 – proteção contra incêndios 

Norma regulamentadora n° 24 – condições sanitárias e de conforto nos locais de 

trabalho 

Norma regulamentadora n° 25 – resíduos industriais 

Norma regulamentadora n° 26 – sinalização de segurança 

Norma regulamentadora n° 27 – revogada pela Portaria GM n° 262, 29/05/2008 

Registro Profissional do Técnico de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

Norma regulamentadora n° 28 – fiscalização e penalidades 

Norma regulamentadora n° 29 – norma regulamentadora de segurança e saúde no 

Trabalho na Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura 

Norma regulamentadora n° 30 – anexo I - pesca comercial e industrial 

Norma regulamentadora n° 31 – norma regulamentadora de segurança e saúde no 

trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura 

Norma regulamentadora n° 32 – segurança e saúde no trabalho em estabelecimento 

de saúde 

Norma regulamentadora n° 33 – segurança e saúde no trabalho em espaços 

confinados 

Norma regulamentadora n° 34 – condições e meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção e reparação naval 

Norma regulamentadora n°35 - trabalho em altura 

Norma regulamentadora n° 36- segurança e saúde no trabalho em empresas de 

abate e processamento de carnes e derivados 

Norma regulamentadora rurais n° 1 – revogada pela portaria GM n° 191, 15/4/2008 

– disposições gerais 
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Norma regulamentadora rurais n° 2 Revogada pela Portaria GM n° 191, 15/04/2008 

– Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalhador Rural 

Norma regulamentadora rurais n° 3 Revogada pela Portaria GM n° 191, 15/04/2008 

– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural 

Norma regulamentadora rurais n° 4 Revogada pela Portaria GM n° 191, 15/04/2008 

– Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Norma regulamentadora rurais n° 5 Revogada pela Portaria GM n° 191, 15/04/2008 

Produtos químicos 

Fonte: Elaboração própria, a partir do site (http://www.trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras) 

 

Todas essas normas evidenciam a imensidão de regulamentações sobre o 

ambiente de trabalho, segurança e medicina trabalhista. São normas técnicas que 

objetivam, em uma perspectiva holística, a prevenção dos acidentes, a saúde e 

proteção à integridade física do trabalhador. 

No caso da Companhia Siderúrgica Nacional, além destas normas de 

segurança há normas internas. Na visão de um dos entrevistados, cada norma interna 

é criada quando alguém morre. 

Segundo Eusébio, cipista, a CSN promove mensalmente a REMPA 

(reunião mensal de prevenção de acidentes), apresentando dados estatísticos sobre 

os acidentes, não informando a causa, responsabilizando os trabalhadores como 

únicos responsáveis pelo acidente. A usina tenta, com estes dados, comprovar que 

ali é um lugar seguro e que o grande causador dos acidentes é indivíduo-membro. 

“Em 2013 foram 182 acidentes. Em 2014 194 acidentes. No ano de 
2015 foram 197 acidentes, de acordo com a CSN. Em 2016, 155. Em 
2017, 128 e até fevereiro de 2018, 19 acidentes (08 com afastamento 
e 11 sem afastamento). Eles fazem uma projeção dos acidentes que 
devem ocorrer no ano todo, uma expectativa de quantos devem 
ocorrer. No mês de 2018, por exemplo, esperavam 8 acidentes. Em 
janeiro, aconteceram 12. Em fevereiro, no somatório de janeiro e 
fevereiro, esperavam 18, ocorreram 19. Para março esperam que 
cheguem a 30 o total de acidentes de 2018, em abril 36, em maio 51, 
em junho 61, em julho 68, em agosto 81, em setembro 89, em outubro 
99, em novembro 112 e para fechar o ano o total de 128 acidentes. 
Eles mostram também um gráfico sobre taxa de frequência acumulada 
DEPRO (Diretoria Executiva de Produção Siderúrgica). Em 2015, esse 
valor fechou em 4,3. Em 2016, 4,35. Em 2017 3,65, e em 2018, 3,55, 
até fevereiro, e a estimativa é até o final do ano fechar em 3,15. 
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Depois também é apresentado resultados da GGMA (gerência geral 
da metalurgia do aço) e das empresas contratadas (terceirizadas). 
Nessa parte são apresentados os seguintes números: 2015, 23 
acidentes, 2016, 19 acidentes, 2017 16 acidentes e até fevereiro de 
2018, 3 acidentes. Depois de mostrar  esses dados, eles fazem a 
descrição dos acidentes, tipo HARSCO (empresa terceirizada), no dia 
12/01/2018 um trabalhador durante a jornada de trabalho sentiu dor 
lombar (houve afastamento). No dia 16/02/2018, na GAC, funcionário 
sinalizava para a ponte rolante que transportava panela, foi atingido 
por uma nuvem de partículas, causando irritação nos olhos (sem 
afastamento). No dia 23/02/2018, na HARSCO, ao posicionar um 
calço de madeira sobre o outro (um calço no piso e outro sendo 
posicionado manualmente), aprisionou o 4° dedo da mão direita (dedo 
anelar) entre os calços. Eles também fazem a taxa de frequência da 
GGMA+contratada. Em 2015 foi de 4,46. Em 2016 foi de 4,90, em 
2017 4,35 e em 2018, 4,35. Eles mostram outras divisões. Tipo, 
primeiros socorros (GGMA + CONTRATADO), no dia 09/01/2018 
durante troca de areia da panela 39 um pedaço de aço se desprendeu 
do pote, vindo a projetar material incandescente em seu dedo e 
pescoço. No dia 17/02/2018, ao fazer a inspeção das dimensões da 
placa com trena de fita de aço e com mola, a mesma se soltou da 
extremidade da placa e devido à pressão no enrolamento, fez um 
pequeno corte no dedo indicador da mão direita. Na mesma sequência 
que demostram acidentes com trabalhadores, também mostram 
acidentes com equipamentos, ou seja, acidentes que causaram 
avarias em equipamentos. Exemplo: 08/01/2018, ao fazer teste de 
tração com a PR 190 o operador movimentou o equipamento com o 
guincho arriado, provocando colisão da barra de carga com o motor 
da mesa de transferência de placa B, causando avarias no mesmo, no 
dia 06/03/2018, durante carregamento do caminhão, impactou contra 
a tampa lateral da carreta, vindo a rachar a mesma. Ocorreram 
também dois princípios de incêndio, Magnesita, 05/01/2018, ao iniciar 
a limpeza na caneta do conjunto de oxicorte (limpeza de furos), este 
ouviu um barulho e observou que estava pegando fogo na mangueira 
de acetileno, o princípio de incêndio foi contido pelo uso do extintor de 
pó químico seco. No dia 01/03/2018, houve um princípio de incêndio 
em um maçarico no 4 piso da aciaria” (EUSÉBIO, 2019). 
 

No depoimento acima há diversos dados relevantes. É importante reforçar 

a dificuldade em se saber a quantidade de acidentes fatais na CSN. O Ministério do 

Trabalho não possui estes dados porque de acordo com informações do auditor fiscal, 

não há uma separação destes acidentes. Agrupa-se, na mesma categoria, acidentes 

fatais e graves. Assim, não há dado estatístico específico para cada evento. A CSN 

informa mensalmente a quantidade de acidentes registrados, não realizando uma 

separação de acordo com a gravidade. Apenas informa se houve ou não afastamento. 

Um dos entrevistados informou que têm vários acidentes na usina que não são abertas 

as Comunicações de Acidentes de Trabalho. Assim, não são analisados como 

acidentes de trabalho, apenas como atendimento médico interno. Desta feita, de 
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acordo com os dados informados aos empregados, pela CSN, ocorreram os seguintes 

acidentes: 

 

 

 

Quadro 02: Total de acidentes ocorridos no interior da CSN 

Ano N° dos acidentes: 

2013 182 

2014 194 

2015 197 

2016 155 

2017 128 

2018 19 (até fevereiro), com estimativa da 

ocorrência de 128 acidentes até o final 

do ano  

Fonte: EUSÉBIO, 2019. 

A partir da REMPA (reunião mensal de prevenção de acidentes) mostram 

cada área que teve o acidente. O que assusta é que eles fazem uma projeção dos 

acidentes, como se o acidente fosse algo esperável, estimável, quantificável, 

reduzindo o evento a apenas um número, uma estatística. Não parece, mas aquele 

número oculta amputações, incapacidades, demência, invalidez e morte. Eles fazem 

uma projeção dos acidentes que devem ocorrer no ano todo, uma expectativa de 

quantos devem ocorrer ao invés de atuarem para não ter nenhum. No ano de 2018, 

por exemplo, esperavam 8 acidentes em janeiro, aconteceram 12, ou seja, a realidade 

revelou-se cinquenta por cento mais cruel aos trabalhadores. Apesar de fazerem 

estimativas não há controle algum. Além disso, calculam uma taxa de frequência, seria 

um valor para calcular o risco de acidentes. Denomina-se taxa de frequência DEPRO 

(Diretoria Executiva de Produção Siderúrgica). Os dados apresentados mostraram 

esta taxa entre os anos de 2015 e 2018: 

 

Quadro 03: Taxa de frequência sobre risco de acidentes 

Ano Taxa de frequência DEPRO 

2015 4,46 
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2016 4,9 

2017 4,35 

2018 4,35 (estimativa) 

Fonte: EUSÉBIO, 2018 

 

Ademais, infere-se do depoimento acima a quantidade de acidentes 

ocorridos dentro das empresas terceirizadas (contratadas), o que demonstra que há 

maior cobrança e fiscalização destas empresas pela CSN no que tange à segurança 

do trabalho. Em 2015, foram 23 acidentes (contratada). No ano de 2016, ocorreram 

19, contra 16 do ano seguinte. E até fevereiro de 2018 ocorreram 3 acidentes. São 

demonstrados também a taxa de frequência e o relato de alguns acidentes nas 

terceirizadas, não sendo apresentados estes relatos dos acidentes ocorridos na CSN. 

O que se depreende da análise de tais dados e como se dão as REMPAS, 

de acordo com depoimentos dos trabalhadores, há total deslocamento da 

responsabilidade pelos acidentes para os trabalhadores como se estes fossem 

potenciais suicidas.  

A CSN estabelece diretrizes e regras para a prevenção dos acidentes, de 

um modo geral, essas regras e diretrizes são bem genéricas, observa-se: 

Diretriz n° 1:se algo não pode ser feito com total segurança, não faça. 
Pare e peça ajuda 
Diretriz nº 2: segurança é um por todo e todos por um 
Diretriz n° 3: não é permitido caminhar, dirigir veículos ou operar 
equipamentos utilizando eletroeletrônicos 
Diretriz n° 4: todo deslocamento deve ser realizado utilizando os 
trajetos seguros e passagens oficiais definidos em áreas comuns 
operacionais. 
Regra de aço n° 1: cumprir o procedimento de bloqueio de energias 
perigosas; 
Regra de aço n°2: cumprir o procedimento para trabalho em altura; 
Regra de aço n° 3: cumprir o procedimento para trabalhos em espaços 
confinados; 
Regra de aço n°4: cumprir o procedimento de trabalhos em cargas 
suspensas 
Regra do aço n°5: cumprir o procedimento para atividades quentes 
(CSN, 2019) 
 

A usina também possui políticas internas de segurança, cujo slogan é 

compromisso, eficiência e segurança sempre (CSN, 2019). Na palavra compromisso 

tem as seguintes diretrizes: 

Cliente satisfeito 
Observação de mercado 
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Melhoria contínua 
Progresso pessoal 
Redução de custos e desperdícios 
Objetividade gerencial 
Motivação e autoestima 
Igual ou melhor que a concorrência 
Segurança e meio ambiente 
Suporte aos fornecedores 
Opção pela qualidade nas compras e contratos. (CSN, 2019) 

Na palavra eficiência tem estas: 

Estabelecer uma relação corporativa entre as unidades de produção 

Fundamentar a disponibilidade de energia ao planejamento da 
contratação e consumo 
Incorporar a eficiência energética na decisão de negócios 
Conscientizar todos com relação ao uso eficiente de energia 
Instituir mecanismos de financiamento a projetos da eficiência 
energética 
Ênfase na análise contínua de oportunidades na redução de custos 
Novas tecnologias/fontes alternativas devem estar no planejamento 
energético 
Contemplar critérios de sustentabilidade na gestão de energia 
Integração da gestão de energia nos demais sistemas 
Administrar o uso da energia com as regras do setor de fornecimento 
à produção (CSN, 2019) 

 
Na palavra “sempre” há estas: 
 

Sustentabilidade do negócio 
Empresa transparente 
Melhoria contínua 
Proteção do meio ambiente 
Respeito à legislação 
Educar e treinar (CSN, 2019) 
 

A palavra segurança é a única em que não há este anagrama. Quando 

expõe as políticas de segurança, assim determinam: 

Com práticas de saúde e segurança adequadas e através de um 
comportamento proativo, cumprimento à legislação, mitigação e 
controle dos perigos e risco e prevenção de lesões e doenças na 
organização, busca a melhoria contínua dos processos, produtos, 
serviços e o desenvolvimento de seus colaboradores. 
As lideranças mantêm cada colaborador da linha organizacional, 
responsável e cobrado pela performance de segurança, à qual deve 
ser dada a mesma prioridade que à produção, aos custos, à qualidade 
e aos prazos. A segurança é uma condição de empregabilidade para 
todos os colaboradores e prestadores de serviço da CSN 
Princípios: 
Garantir que a segurança de seus colaboradores e da comunidade 
seja considerada como aspecto de maior relevância no 
desenvolvimento das atividades de seus processos. 
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Minimizar a exposição e preservar a integridade física e a saúde dos 
colaboradores e contratados, prevenindo acidentes e doenças 
ocupacionais. (CSN, 2019) 
 

 A partir da análise do slogan (compromisso, eficiência e segurança 

sempre) percebe-se que, pela ordem de apresentação das palavras, antes da 

segurança prevalecem o compromisso e a eficiência. Desse modo, não sendo 

prioritária a segurança o que se cria são maiores riscos e sofrimento aos 

trabalhadores, vez que a segurança é ulterior à eficiência, o que revela, de forma 

inconteste, a lógica de mercado. 

 

 

3.2. O sofrimento evidenciado pela empiria: 

 

O sofrimento causado aos trabalhadores expostos a tais riscos é premente. 

É necessário resgatar as relações sociais também pelas relações de trabalho e a 

subjetividade do empregado. Para trazer a subjetividade e sofrimento psíquico do 

trabalhador nos apoiaremos às lições de Christophe Dejours (2004). O verbo trabalhar 

traz implícito diversas outras atividades, saber-fazer, gestos, movimento do corpo, 

mobilização da inteligência, capacidade de refletir, de interpretar e de reagir às mais 

distintas situações. Trata-se do “poder de sentir, de pensar e inventar” (DEJOURS, 

2004, p. 27). 

Para realizar um entrelaçamento entre trabalho e subjetividade associa-se 

a subjetividade à teoria da ação, realizando, portanto, um contraponto entre trabalho 

e subjetividade. O trabalho para Dejours é, portanto, o saber-fazer, muito mais que o 

trabalho, é necessário compreender o que é trabalhar: é o engajamento da 

personalidade para responder a uma tarefa delimitada por pressões, materiais e 

sociais” (DEJOURS, 2004, p. 28).  

Como, então, o sujeito que trabalha reconhece esta distância 
irredutível entre a realidade, de um lado, e de outro as previsões, as 
prescrições e os procedimentos? Sempre sob a forma de fracasso: o 
real se revela ao sujeito pela sua resistência aos procedimentos, ao 
saber-fazer, à técnica, ao conhecimento, isto é, pelo fracasso da 
mestria. O mundo real resiste. Ele confronta o sujeito ao fracasso, de 
onde surge um sentimento de impotência, até mesmo de irritação, 
cólera ou ainda de decepção ou de esmorecimento. O real se 
apresenta ao sujeito por meio de um efeito surpresa desagradável, ou 
seja, de um modo afetivo. É sempre afetivamente que o real do mundo 
se manifesta para o sujeito. Mas ao mesmo momento que o sujeito 
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experimenta afetivamente a resistência do mundo, é a afetividade que 
se manifesta em si. Assim, é numa relação primordial de sofrimento 
no trabalho que o corpo faz, simultaneamente, a experiência do mundo 
e de si mesmo (DEJOURS, 2004, p. 28). 
 

 Para o autor, trabalhar é suprir lacunas entre o prescrito e o real, sendo 

através da resistência que se promove essa ruptura, do fracasso que se reconhece 

essa distância, ou seja, o sofrimento é o responsável por conectar o trabalho à 

subjetividade do trabalhador. Além de ser o ponto de partida para tal elo ele é também 

a proteção da subjetividade do trabalhador frente à resistência do real. Cria-se, então, 

um movimento que advém do mundo real como resistência à vontade e concretiza-se 

em inteligência, poder de transformar o mundo, engradecendo a subjetividade. 

 O trabalho é realizado por um corpo, este corpo que carrega o sofrimento. 

Além de ser o registro dessa arte de trabalhar, seja na saúde ou na patologia mental. 

O trabalho, assim, não tem uma limitação tempo/espacial, ele envolve toda a 

personalidade do trabalhador, causa de insônias e sonhos, ou seja, a essencialidade 

do trabalho não é visível, e por esse motivo sua quantificação é inaceitável. Noutro 

ponto, para Dejours (2004), a inteligência do trabalho se aplica tanto aos afastamentos 

de terminações quanto aos procedimentos e prescrições, isto é, trabalhar bem 

significa burlar as recomendações, os regulamentos, os processos, os códigos, a 

organização. A inteligência do trabalho está ligada à subversão, ao mesmo tempo em 

que deve ser discreta, acanhada, escondida. Assim como Dwyer (2009), Dejours 

(2004) compreende o trabalho não apenas como uma atividade, mas como um 

conjunto de relação social, relação essa marcada pela desigualdade e pela hierarquia 

e esse é um desafio para a subjetividade do trabalhador: engajar-se em um mundo 

ordenado, coercitivo, hierarquizado, marcado pela dominação. Trabalhar é a 

resistência a essa relação massacrante, pois o trabalhador, ao aplicar sua 

subjetividade e sua inteligência, resiste a essa relação de dominação (DEJOURS, 

2004). Para que o trabalho funcione é necessário um processo de coordenação 

(organização prescritiva) e de cooperação (organização afetiva), a partir de uma 

organização afetiva do trabalho distinta da organização prescritiva, que ressalte o 

trabalho não pelo fato de produzir, mas viver junto (DEJOURS, 2004). E para se viver 

junto é fundamental o processo de cooperação através do qual há uma diminuição da 

inteligência e da subjetividade, caso o individualismo impere litígios que surgem nessa 

relação social: 
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Na falta de construção de acordos normativos e de regras de trabalho, 
o individualismo leva a reiterados conflitos e, às vezes, à violência, de 
maneira que, no fim das contas, as condições sociais e éticas 
propícias à prova individual da vida no trabalho são, elas próprias, 
arruinadas. O trabalho gera, então, sofrimento, frustração, sentimento 
de injustiça e, eventualmente, patologia. Ele se torna deletério e 
contribui para destruir a subjetividade, juntamente com as bases da 
saúde mental. É para conjurar este processo mortífero que se aceitam 
as renúncias individuais exigidas pela cooperação. Ao contrário, a 
segunda variável está associada aos recursos específicos que o 
coletivo, às vezes, pode colocar ao serviço do aprimoramento das 
subjetividades singulares. Testemunhar sua experiência do trabalhar, 
tornar visíveis as descobertas de sua inteligência e seu saber-fazer é 
o meio de se obter o reconhecimento dos outros. Pois, para esperar o 
reconhecimento, é preciso, antes, vencer o obstáculo primordial sobre 
o qual já falamos longamente, a saber: a invisibilidade do trabalho. 
Assim que o trabalho efetivo acede à visibilidade, então, aí, o 
reconhecimento se torna possível. Reconhecimento que passa por 
julgamentos sobre o fazer, sobre o trabalhar, e não sobre a pessoa 
daquele que trabalha (DEJOURS, 2004, p. 33). 

 
A partir da cooperação que ocorre a psicodinâmica do reconhecimento, isto 

é, um reconhecimento do fazer que agrega o sentimento de um pertencimento a um 

coletivo, afastando assim o sentimento de solidão social. Então é necessária uma 

ação coletiva que dê como objetivo a luta pela injustiça, bem como a comemoração 

da vida. As relações de trabalho “depois da virada neoliberal, repousam sobre 

princípios que sugerem, precisamente, sacrificar a subjetividade em nome da 

rentabilidade e da competitividade” (DEJOURS, 2004, p. 33). 

Com o sofrimento no trabalho, os trabalhadores realizam estratégias 

defensivas para resistir ao processo de desolação causado por ele, principalmente na 

forma de sua organização. A pergunta é, o que fazem os trabalhadores para não 

ficarem loucos? Em seu livro A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do 

trabalho, Dejours (1997) realiza um estudo sobre o sofrimento e o trabalho. A 

percepção de sofrimento para Dejours é um estado de luta do sujeito contra a 

organização do trabalho que o empurra em direção à doença mental. Para o autor, 

doença e trabalho são indissolúveis e, quanto a essa relação, rege a ideologia da 

vergonha do subproletariado19, ou seja, busca esconder no discurso a doença, pois 

esta é vista como impeditivo ao trabalho. Há um desaparecimento da fala do 

subproletariado da angústia quanto à saúde, à doença, à morte: “a angústia contra a 

                                                           
19 Subproletariado no sentido daquele indivíduo com subemprego e que ocupa regiões periféricas 

(DEJOURS, 1997). 
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qual é dirigida a ideologia da vergonha não é a do sofrimento, da doença ou da morte; 

a angústia que ele ataca é, através da doença, a destruição do corpo enquanto força 

capaz de produzir trabalho” (DEJOURS, 1997).  

A ideologia da vergonha é bem perceptível nos depoimentos dos 

metalúrgicos entrevistados. Primeiramente, houve uma grande resistência. Foi 

necessário que outro metalúrgico realizasse as perguntas, pois se negaram 

taxativamente a falar com essa pesquisadora. As perguntas foram feitas através de 

questionários semiestruturados e estes metalúrgicos enviaram as respostas para o 

seu colega de trabalho que, por sua vez, nos enviava. A todo momento os 

metalúrgicos informaram que responder às perguntas iria prejudicá-los, poderiam ser 

demitidos e, quando respondiam, a falta de especificações traduzia bem a ideologia 

da vergonha em falar sobre acidentes de trabalho. Vejamos: 

O depoimento que segue é de Davi (2018) labora em uma empresa 

terceirizada, na aciaria, no interior da indústria: 

1)Você já sofreu algum acidente de trabalho? Qual? Qual foi a causa? 

Resposta: Não. 

2) Já viu algum colega se acidentando? Qual foi a causa? Levou a óbito? 

Resposta: Não. 

3) Há alguma retaliação ou punição aos empregados que sofrem acidentes 

de trabalho? “Dependendo da apuração do acidente, caso o colaborador tenha feito 

algo fora do padrão de trabalho dele, pode haver punição sim”. 

4) Você está exposto a algum risco de acidente? Qual? Resposta: “são 

vários os riscos, cargas suspensas, metal líquido, alta temperatura, etc.” 

5) Quais as principais causas de acidentes? Resposta: “falta de atenção e 

não cumprimento do padrão de trabalho e também a pressão de seus supervisores”. 

6) Você trabalha com risco de morte? Como se sente? “Sim, me sinto 

tranquilo, pois faço meu trabalho dentro do que é descrito nos padrões operacionais”. 

É perceptível a ideologia da vergonha no depoimento acima, muitas 

respostas foram incompletas e mesmo exposto a metal líquido, cargas suspensas e 

altas temperaturas, informa que, apesar de sofrer risco de morte, sente-se tranquilo. 

Trata-se de um mecanismo de defesa psicológico contra o sofrimento que o risco de 

morte lhe causa. 

A ideologia da vergonha, portanto, mantém à distância o risco de ruptura 

do corpo ao trabalho, nutrindo, assim, afastadas a miséria, a subalimentação, a morte. 
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Quando realizadas as entrevistas com os metalúrgicos que laboram no interior da 

CSN o que percebia era um grande estranhamento quanto às perguntas e resistência. 

Ao responder, havia medo, desconforto, indiferença, como se dissessem: “eu exposto 

a risco de morte? não”, mas depois do silêncio inicial, eles respondiam rapidamente 

que sabiam dos riscos aos quais estão expostos e ficavam inquietos como se não 

mais quisessem responder. Ao todo, 08 (oito) metalúrgicos aceitaram fazer a 

entrevista e responder aos questionários. Os depoimentos que seguem corroboram 

tal percepção: 

As perguntas foram as seguintes: 

1)Você já sofreu algum acidente de trabalho? Qual? Qual foi a causa? 

2)Já viu algum colega sofrendo algum? Qual? Qual foi a causa? Levou ao 

óbito? 

3)Há algum tipo de amparo a estes acidentados? E para os familiares 

deles? 

4)Há alguma retaliação ou punição aos empregados que sofrem acidentes 

de trabalho? 

5)Você está exposto a algum risco de acidente? Qual?  

6)Quais as principais causas dos acidentes? Há negligência da CSN na 

prevenção dos acidentes? 

7)Você trabalha com risco de morte? Como se sente? 

8)Gostaria de acrescentar algo que não foi perguntado? 

As respostas que seguem são de um metalúrgico da CSN, algumas 

perguntas não foram respondidas e outras assim o foram: 

“Não 

Projeções de metal líquido. 

Sim, uma tubulação rachada causou uma descarga de cal encima do 

funcionário. 

Não. 

Me sinto tenso todo o tempo” (FILIPE, 2018). 

 

Neste caso, apesar das respostas curtas e sem especificações, o 

trabalhador deixou explícito o sofrimento e a angústia que as projeções de metal 

líquido lhe causam: “me sinto tenso todo o tempo”.  

No depoimento a seguir de Antônio, metalúrgico que trabalha em empresa 

terceirizada no interior da CSN, respondeu da seguinte maneira: 

“Já sim. Marquinhos quando caiu sobre o braço. 
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Não, pois neste caso foi um acidente devido a um tropeço 

Calor, queimadura, queda por diferença de nível. Condição de risco 

comum a uma siderúrgica, ou seja, o próprio processo. 

Sim. Tento prezar pela segurança e fazer minha parte, mas claro que 

fico com medo do que pode acontecer enquanto eu trabalho 

(ANTONIO, 2018). 

 

O que se depreende do depoimento acima é uma naturalização dos riscos 

ao defini-los como “comum a uma siderúrgica”. Em relação ao risco de morte, há um 

reconhecimento de estar sujeito a ele, mas, ao mesmo tempo, ele tenta amenizá-lo 

informando que preza pela sua segurança. Porém, ao fim, deixa o medo transparecer 

ao afirmar que sente medo pelo que pode acontecer enquanto trabalha.  

O próximo entrevistado concede mais detalhes: 

“Não, só um quase acidente numa empresa que já trabalhei. Até hoje 
não presenciei nenhum acidente na empresa na qual trabalho (CSN). 

Se o acidente for por comportamento inseguro é (...) tem uma espécie 
de marcação por parte dos supervisores. 

Calor explosão, intoxicação por causa dos gases, cargas suspensas e 
até choque elétrico. 

Oitenta por cento dos acidentes tem a ver com o comportamento, mas 
esses vinte por cento dos outros acidentes é por falta de manutenção 
de qualidade. 

Trabalho sim com risco de morte, isso faz com que nós fiquemos mais 
alertas quanto a nossa segurança e a dos outros colegas de trabalho” 
(EDUARDO, 2019) 

 O interessante deste depoimento é que ele reforça a presença da 

coletividade ao afirmar que além de se alertar para a sua segurança, também o faz 

em relação aos demais colegas. Novamente, a responsabilização do indivíduo-

membro como principal responsável pelos acidentes se apresenta, apesar de suscitar 

também o nível organizacional ao afirmar que 20% dos outros acidentes é por falta de 

manutenção.  

O depoimento seguinte é de um aposentado, que trabalhou mais de 30 

(trinta) anos no interior da indústria. Como não labora mais ali, ele fornece mais 

detalhes e apresenta fatos que os demais entrevistados, aparentemente, têm medo 

de mencionar: 
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“Já sofri acidentes, já vi colega meu sofrer acidente e a punição era ter 
que ir na usina toda reunião e reunião para falar o que aconteceu no 
seu acidente e normalmente depois de um ano o cara era demitido na 
lei antiga né!? Não sei nessa lei nova aí. 

Já tem tempo esse acidente, mais de 20 anos. Um manobreiro “tava” 
[sic] fazendo uma manobra com a composição e cortando o vagão 
para pegar outro né. E o que aconteceu? Ele pediu para o cara bater 
para puxar os vagões e o engate travou, o que ele fez? Ele entrou 
entre os vagões e foi mexer no engate só que eu não sei se ele deu 
um sinal errado, mas parece que ele deu um sinal errado né!?  Ele 
estava com as mãos ocupadas e não podia falar no rádio. O 
maquinista entendeu que era para bater, cortou ele ao meio. Foi um 
acidente que eu vi e que foi muito feio, tem mais ou menos 20 anos. 

Na fundição também, que foi o primeiro departamento que eu 
trabalhei, de 1985 a 1998 o rapaz foi colocar uma peça de madeira no 
torno para tornear e ele não colocou os parafusos direito. Quando ele 
ligou o torno os parafusos não “conseguiu” [sic] segurar a peça. Ela 
voou no teto e bateu na cabeça dele. Na época a gente não usava 
capacete. O que aconteceu? O cara ficou maluco e nunca mais voltou 
a trabalhar. Não sei nem se ele “tá” [sic] vivo ainda porque tem muito 
tempo isso” (MARCELO, 2018). 

É notável o impacto psicológico de presenciar um acidente de trabalho, 

testemunhar a morte de um colega de trabalho é algo que o trabalhador carrega para 

a vida toda. No caso do Sr. Marcelo ele narra com detalhes dois acidentes que 

ocorreram há mais de vinte anos. Outra constatação importante é a punição que o 

acidentado sofre. Há um processo de vexação pelo qual é submetido, tendo que se 

expor em todas as áreas e em todas as reuniões para apontar a causa do acidente, e 

obviamente, não será dito que a responsabilidade pelo ocorrido é da empresa.  

E, segundo o entrevistado, após 1 (um) ano, período de estabilidade, o 

acidentado é demitido. O depoimento abaixo, de Alberto, é o mais detalhista de todos, 

primeiramente ele narra os acidentes que sofreu, bem como a negligência da empresa 

quanto ao cuidado médico:  

“Já sofri dois acidentes. Um queimei os pulsos com cal por causa de 
EPI inadequado para a atividade e o outro bati com a canela em uma 
tubulação ao cair em um local sem iluminação. 
No que queimei os pulsos usávamos um macacão pra fazer a atividade 
e o elástico do pulso junto com cal e suor foram queimando meus 
pulsos. Quando tirei o macacão no horário de almoço meus pulsos 
estavam em carne viva. Fui na médica aqui de dentro e ela só passou 
um creme e me mandou voltar “pro” [sic] trabalho. Achei melhor ir em 
outro médico lá fora e esse me afastou por 3 dias devido à gravidade 
das queimaduras (ALBERTO, 2018)”. 



104 
 

 

Em relação a ter testemunhado acidentes de trabalho, ele assim narra: 
 
“Já vi alguns acidentes. Em um, o cara tinha acabado de entrar na 
empresa e ia fazer a primeira atividade. Estávamos estropando peças 
de andaime em um poço “pra” [sic,] um guindaste na parte de cima, 
tirar essas peças. O guindaste ficou com o cabo inclinado e quando foi 
subir as peças o novato ficou perto e as peças balançaram na direção 
dele, batendo nele e jogando ele longe. A canela dele inchou na hora 
e tiveram que tirar ele do serviço. Nunca mais vi ele. Outro, no meu 
primeiro dia de trabalho, um operador estava descendo na gaiola de 
uma ponte elevatória e desceu demais batendo no chão. Ele deixou 
os dedos entre a gaiola e o painel e amputou uns dois dedos e o 
pedaço de outro. Nunca vi nenhum óbito, mas já ouvi falar de vários 
(ALBERTO, 2018)”. 
 

Quanto ao processo de indenização e amparo às famílias informa que só 

ocorre quando o ocorrido é divulgado pela mídia. Ademais, informa a situação 

vexatória a qual o acidentado, após o acidente, é exposto pela empresa: 

  
“Só ouço falar de amparo para acidentados nos casos em que chegam 
na mídia da região. Fora isso, não sei se há amparo em todos os 
casos. 
Quando sofri acidentes eles nos expõem em uma reunião mensal de 
segurança. Também mandaram carta aos meus pais para 
comparecerem em uma reunião pra falar sobre segurança no trabalho. 
Eu vi como uma forma de tentar me envergonhar pelos acidentes que 
sofri (ALBERTO, 2018)”. 
 

Ele continua a falar, mencionado os riscos aos quais está exposto, além de 

fazer uma reflexão ao risco de morte ao qual é submetido: 

 
“Estou exposto a vários riscos de acidente: carga suspensa, projeção 
de metal líquido, trânsito de máquinas pesadas e empilhadeiras, 
vazamento de gás, etc. 
Aqui sempre dizem que as principais causas dos acidentes são os 
próprios acidentados, o famoso ato inseguro. Só que a meu ver eles 
não entendem porque algumas pessoas cometem o ato inseguro. A 
cobrança é grande pra fazer a produção a todo custo que a pessoa 
perde essa noção de que uma atitude pode levar ao acidente. 
De certa forma, uma pressão muito grande é uma negligência quanto 
a prevenir acidentes. 
Sempre trabalhei com risco de morte. Pensando nisso agora, acho que 
nunca parei pra pensar nisso, em outros momentos ou antes de 
executar uma atividade. Já me coloquei em cada buraco (espaço 
confinado) que hoje em dia não entraria de novo. Hoje tenho uma visão 
mais na defensiva e avalio melhor as coisas antes de executar alguma 
atividade. Mas foi algo que construí com o tempo, não que me 
ensinaram aqui dentro” (ALBERTO, 2018)”. 
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Nesse depoimento, várias informações vêm à baila. A maioria dos 

entrevistados não disse que tenha sofrido acidente. No caso deste entrevistado, 

apesar de ainda laborar no interior da indústria, ele afirmou ter sofrido sim dois 

acidentes. Nos dois casos, não há responsabilização própria, ou seja, o nível do 

indivíduo-membro não se afigura. Assim, as causas dos acidentes estão no nível 

organizacional: EPI inadequado e falta de iluminação. Uma outra constatação é a 

questão do atendimento médico. A médica interna fez os primeiros-socorros e o 

liberou para o trabalho. Já, ao procurar atendimento externo, ficou afastado do 

trabalho por 3 (três) dias. O que demonstra negligência da empresa ao forçá-lo a 

trabalhar mesmo com queimaduras nos pulsos. Quanto a questão de ter presenciado 

acidentes, o entrevistado narra com detalhes os acidentes que testemunhou, apesar 

de não ter causado óbito, o que ratifica o impacto psicológico dos empregados que 

presenciam outros trabalhadores se acidentando. Em relação ao amparo psicológico, 

ele confirma que há para o acidentado, principalmente, quando o caso chega à mídia. 

O trato da empresa com o acidentado também é exposto, ao afirmar exposição nas 

reuniões de segurança e até carta para que os pais (apesar de na época ter mais de 

18 anos) dele comparecessem na empresa foi enviada, o que demonstra o caráter 

vexatório de tais medidas.  

É informado, em regra, que a causa dominante é o próprio empregado que 

comete atos inseguro, mas o que leva o trabalhador a cometer tais atos é a pressão 

imposta para que a produção ocorra e isso fica oculto o tempo todo. Afigura-se assim 

o nível de comando. Para o entrevistado essa pressão vai na contramão da prevenção 

dos acidentes, pois é responsável pelos atos inseguros cometidos pelos empregados, 

descaracterizando, assim, que o nível do indivíduo-membro é o principal causador de 

acidentes. 

Na maioria dos depoimentos acima o que impera é a ideologia da vergonha, 

esta angústia reprimida quanto ao medo da morte desencadeia patologias individuais 

como o alcoolismo, atos de violência (antissocial) e loucura, elas são ideologias 

defensivas. Tem como característica funcional ocultar uma ansiedade grave. Há 

também sua especificidade, pois, se de um lado, há uma ansiedade a conter, do outro, 

há a especificidade do grupo ao qual o trabalhador está inserido. Outra característica 

é que a ideologia defensiva não está direcionada apenas contra uma angústia, mas 

também contra um perigo e um risco real. A quarta característica é que para a 

ideologia defensiva ser operatória deve ter a participação de todos, se assim não agir 
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será excluído. A quinta característica é que para ela ser funcional deve ser dotada de 

determinada coerência. A sexta característica é que a ideologia defensiva é vital, 

substituindo os mecanismos de defesa individuais. (DEJOURS, 1997). 

  

3.3 – Os acidentes fatais na companhia siderúrgica nacional: 
 

Neste subitem iremos analisar alguns acidentes fatais ocorridos no interior 

da CSN, pela perspectiva e depoimento dos familiares. Neste ponto, houve uma 

grande dificuldade para acesso aos dados sobre os acidentes fatais na usina. O 

principal documento de registro dos acidentes de trabalho são as Comunicações do 

Acidente de Trabalho (CATs). Essas ficam na posse do empregado, médico, sindicato 

da categoria, INSS e empregador. O acesso mais simplificado a tais comunicações 

seria pelo sindicato. Contudo apesar de inúmeras visitas e e-mail solicitando acesso 

a eles, o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda negou o acesso a esses 

documentos. Conseguimos acesso a alguns CATs pelo Ministério do Trabalho, o qual, 

pela legislação, não tem a obrigatoriedade de possuí-los. Outra dificuldade foi saber 

o número exatos de acidentes fatais na CSN. Aqui, mais uma vez, há a confluência 

do conceito de deixar morrer de Foucault (2004), a partir do qual a morte torna-se um 

tabu, quantificada, mas escondida. O Sindicato dos Metalúrgicos informou que não 

possuem a quantificação dos acidentes fatais. A CIPA informou que não tem acesso 

aos CATs, nem dados exatos sobre as mortes no decorrer dos anos. O Ministério do 

Trabalho informou que não possui uma separação dos acidentes fatais, os colocando 

na mesma categoria dos acidentes graves (graves e fatais) e não realiza estatística 

sobre eles.  

A CSN informa mensalmente aos seus empregados o número dos 

acidentes de trabalho, com e sem afastamento, contudo, em nenhum momento 

menciona a quantidade de mortes. 

Os dados que possuímos sobre os acidentes com mortes são revelados 

pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério do 

Trabalho (2019). Ali consta que, entre 2012 e 2017, ocorreram 24 mortes por 

acidentes de trabalho, não especificando em qual setor ou empresa. Na CSN, no ano 

de 2016, em um único acidente morreram 04 (quatro) operários: Denis da Silva, Renan 

Martins de Castro, Wanderlei Vieira dos Santos e Aluênio Francisco Alves Gouveia. 
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Em 2018, apesar do referido banco de dados não ter números sobre esse ano, ocorreu 

um acidente grave com Renan Chagas Pigli de Sampaio e a morte de Daniel Silvério 

Bragança. 

As CATs são extremamente técnicas, frias, desumanizadas. As 

informações ali constates são resumidas apenas por códigos e CIDs (Classificação 

Internacional de Doenças). Abaixo constam duas imagens de quais informações são 

exigidas para o seu preenchimento: 
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Figura 14: Comunicação de Acidente do Trabalho 

 

Fonte: DATAPREV (2010) 
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Fonte: DATAPREV (2010) 

  



110 
 

A figura abaixo informa uma comunicação de acidente de trabalho ocorrido 

na CSN: 

Figura 15: CAT 2016.110.840-7/01 da CSN 

 

Fonte: Ministério do Trabalho (2019) 
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Esse CAT refere-se ao acidente de Denis da Silva. As informações mais 

relevantes que constam neste documento são assim denominadas: partes do corpo, 

agente causador, situação geradora, natureza da lesão, morte e CID-10. A partir 

dessas informações não há como saber qual foi a causa e o que realmente ocorreu 

com o empregado. 

A remuneração do acidentado também é informada, o que revela que o 

interesse econômico até no momento de um acidente de trabalho é relevante. 

No caso do Denis, constam as seguintes informações:  

Partes do corpo: 75.80.00.000 – partes múltiplas 

Agente causador: 30.30.60.000 – forno, estufa, retorta, aquecedor de 

ambiente 

Sit. Gerador: 20.00.44.300- exposição à temperatura ambiente; 

Nat. Lesão: 70.20.40.000 – queimadura ou escaldadura; 

Morte: Não 

CID-10: T31.2-  queimadura envolvendo 20-29% da superfície corporal. 

Como se observa, as informações são técnicas e imprecisas. A partir delas 

não se sabe ao certo a causa do acidente, o que de fato ocorreu e o real estado do 

trabalhador. No caso em comento, a partir das informações colhidas com o auditor 

fiscal, fomos informados de que houve um vazamento de gás na linha de zincagem 

contínua 1, ocorrendo um incêndio que atingiu Denis da Silva, Renan Martins de 

Castro, Wanderlei Vieira dos Santos, Aluênio Francisco Alves Gouveia, todos 

morreram devido às queimaduras. 

Entrevistamos o pai de um dos acidentados, Renan Martins de Castro, as 

perguntas foram as seguintes: 

1)Como ocorreu o acidente? 

2)A pessoa estava em turno noturno ou em hora extra? 

3)O acidentado já havia relatado algum tipo de perigo a qual estava 

exposto? 

4)A seu ver, qual foi a principal causa do acidente? 

5)Quais medidas podem ser tomadas para prevenir acidentes como estes? 
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6)Qual a responsabilidade da CSN neste acidente? Houve negligência? 

7)A CSN ofereceu amparo à família? Como a companhia agiu em relação 

aos familiares? Houve custeio de tratamento psicológico? 

8)Houve pagamento de indenização? Consensual ou judicial? 

9)Qual o impacto deste acidente para os familiares? Houve morte ou 

adoecimento na família, logo após o acidente? 

10)Deseja relatar mais alguma informação? 

“Infelizmente em relação as perguntas da causa do acidente, não 
possuo informações, pois não tive acesso à apuração do mesmo. 
 
O que consigo responder é que meu filho estava no turno. 
 
A empresa prestou assistência, mas não foi nenhum favor a família e 
ao meu filho, já que, é dever de toda a empresa prestar assistência. 
 
Não recebemos ajuda psicológica. 
 
Indenização foi consensual, apesar do valor ser ínfimo, aceitamos 
para não ter que relembrarmos momentos terríveis que vivemos e 
também para encerrar o contato com a CSN. 
 
A dor será eterna, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. 
Toda a família sofre com a ausência de um jovem de 29 anos que 
perdeu a vida no local de trabalho, que tinha toda uma vida pela frente, 
principalmente por ter uma filha que atualmente está com 3 anos. 
 
Na minha opinião, o acidente ocorreu por negligência da empresa, já 
que há relatos de que a empresa não faz manutenção. 
 
Informo ainda que a área do acidente sofreu grandes modificações 
após o acidente” (CASTRO, 2019). 
 

A partir do relato do pai de Renan, percebemos que as famílias apesar de 

receber uma via da CAT, não têm maiores informações sobre as causas dos 

acidentes. O impacto e a dor da família são imensuráveis tanto que o entrevistado não 

dá maiores detalhes sobre se houve adoecimento da família ou sobre como ocorreu 

a assistência pela CSN. O que é notável é a dificuldade em expor e falar sobre a morte 

do filho. Um ponto importante a ser destacado é a responsabilização da empresa 

quanto aos acidentes, a contraponto do discurso dos trabalhadores ativos 

entrevistados de que a maior causa é a falta de atenção do trabalhador, quando se 

sofre o acidente as causas reais começam a ser estabelecidas. No caso acima, foi 

negligência da empresa e falta de manutenção, ou seja, a causa do acidente está no 

nível organizacional. 



113 
 

Outro caso, pode ser observado abaixo: 

 

Figura 16: CAT 2018.126.835-3/01 da CSN 

 

Fonte: Ministério do Trabalho (2019) 

Esse CAT refere-se a um acidente que ocorreu em 2018, no interior da 

CSN. Apesar da gravidade, não houve óbito. O acidentado foi Renan Chagas Pigli de 

Sampaio. O acidente ocorreu na sala elétrica e ele também sofreu queimaduras. As 

informações constantes no CAT são as seguintes: 
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Partes do corpo: 75.80.00.000 – partes múltiplas; 

Agente causador: 30.30.60.600 – arco elétrico; 

Sit. Gerador: 20.00.44.300- exposição à temperatura ambiente; 

Nat. Lesão: 70.20.40.000 – queimadura ou escaldadura; 

Morte: Não 

CID-10: T29.2- queimaduras múltiplas. 

De acordo com informações do auditor fiscal, ele exercia a atividade de 

religamento de disjuntos com formação de arco elétrico, sendo atingido pelo fogo 

causado, sofrendo queimaduras. 

No terceiro caso, temos a morte por eletrocussão de Daniel Bragança, no 

interior da CSN: 
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Figura 17: CAT n° 2018.298.00-6/01 da CSN 

 

Fonte: Ministério do Trabalho (2019) 
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A CAT acima refere-se ao acidente de Daniel Silvério Bragança, que 

ocorreu no dia 15/08/2018, no interior da CSN, na subestação 95. As informações que 

a CAT fornece são as seguintes: 

Partes do corpo: 75.80.00.000 – partes múltiplas; 

Agente causador: 30.30.40.400 – painel de controle, barramento, chave; 

Sit. Gerador: 20.00.36.000- exposição à energia elétrica; 

Nat. Lesão: 70.20.60.000 – choque elétrico e eletroplessão; 

Morte: Não 

CID-10: T31.8- queimaduras envolvendo de 80-89% da superfície 

corporal. 

A informação que se tem é que, ao realizar o desligamento do disjuntor e a 

lubrificação da chave comutadora, o trabalhador foi atingido por uma forte descarga 

elétrica, sofrendo queimaduras em quase a totalidade do corpo. Apesar de não ter 

morrido no momento do acidente, Daniel não sobreviveu. 

O quarto caso revela a morte de Isabela Fernandes que sofreu traumatismo 

craniano e abdominal ao ser puxada por máquina, sendo que esta possuía sensor de 

presença para evitar este tipo de acidente (ao ser acionado parava a produção) 

contudo fora reprogramada, pois o seu acionamento ocasionava diversas interrupções 

na produção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Figura 18: CAT 2014.209.591-05/01 

Fonte: Ministério do Trabalho (2019) 
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O acidente acima foi de Isabela Fernandes Moreira. Ocorreu no dia 

18/05/2014, na CSN, localizada na cidade de Porto Real. Há na CAT os seguintes 

dados: 

Partes do corpo: 75.80.00.000 – partes múltiplas; 

Agente causador: 30.30.25.900 – transportador; 

Sit. Gerador: 20.00.25.900- aprisionamento em, sob ou entre; 

Nat. Lesão: 70.60.50.000 – lesões múltiplas; 

Morte: Sim 

CID-10: T31.8- outros traumatismos envolvendo regiões múltiplas. 

As informações que o auditor fiscal forneceu são de que o acidente ocorreu 

na Linha de Corte Transversal 1. Isabela sofreu traumatismo craniano e abdominal. O 

casaco foi puxado por eixo em movimento, entre o transportador e o empilhador da 

linha de corte transversal. Informou, ainda, que o acidente ocorreu devido a retirada, 

através da reprogramação da máquina, de um sensor de presença que quando 

acionado parava a máquina imediatamente. É a produção tendo mais importância que 

a vida do trabalhador. 

O quinto caso mostra o acidente fatal de Francisco Xavier devido a impacto 

sofrido por queda de carga suspensa: 
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Figura 19: CAT n°: 2015.303.032-0/01 

 

Fonte: Ministério do Trabalho (2019) 
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A CAT acima pertence à Francisco Xavier de Castro, ocorreu no setor de 

embalagem da CSN, mas em uma empresa terceirizada, CBSI. As informações que 

constam em tal comunicação são: 

Partes do corpo: 75.80.00.000 – partes múltiplas; 

Agente causador: 30.50.32.500 – metal, inclui liga ferrosa e não ferrosa; 

Sit. Gerador: 20.00.08.300- impacto sofrido por pessoa; 

Nat. Lesão: 70.60.50.000 – lesões múltiplas; 

Morte: Sim 

CID-10: T07-  traumatismos múltiplos não especificados; 

O acidente ocorreu no dia 31/07/2015, no setor de embalagem de uma 

empresa terceirizada pela CSN (a CBSI), a tenaz se soltou do cabo da ponte rolante 

e atingiu o trabalhador, o auditor fiscal responsável informou que não havia trava de 

segurança no cabo. 

As informações nada específicas das CATS inviabilizam a descoberta das 

causas e como ocorreu o acidente. Os próprios familiares entrevistados, ao serem 

questionados sobre como ocorreram os acidentes, não sabiam informar, diziam que 

não tiveram acesso a como de fato ocorreu o acidente. O que é assustador nestas 

CATS é a frieza das informações, sendo genéricas, codificadas, como se o real 

objetivo fosse ocultar as circunstâncias que se deram os acidentes. Assim, para 

contrapor a rigidez e a formalidade das CATS, buscamos resgatar o impacto dos 

acidentes de trabalho e o sofrimento causado, dando voz a algumas famílias. 

A ideologia da vergonha defendida por Dejours (1997) e carregada pelos 

trabalhadores com medo de expor a angústia que sofrem com os riscos de morte aos 

quais estão expostos cotidianamente é derrubada em relação aos depoimentos dos 

familiares que perderam entes no interior da CSN. Algumas famílias expõem mais 

abertamente o que ocorreu, outras são mais sucintas, mas em ambos os casos a 

angústia é transbordante. As perguntas realizadas seguem abaixo: 

1) Como ocorreu o acidente? 

2) A pessoa estava em turno noturno ou em hora extra? 

3) O acidentado já havia relatado algum tipo de perigo a qual estava exposto? 

4) A seu ver, qual foi a principal causa do acidente? 
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5) Quais medidas podem ser tomadas para prevenir acidentes como estes? 

6) Qual a responsabilidade da CSN neste acidente? Houve negligência? 

7) A CSN ofereceu amparo à família? Como a companhia agiu em relação aos 

familiares? Houve custeio de tratamento psicológico? 

8) Houve pagamento de indenização? Consensual ou judicial? 

9) Qual o impacto deste acidente para os familiares? Houve morte ou 

adoecimento na família, logo após o acidente? 

10) Deseja relatar mais alguma informação? 

O depoimento que segue é da esposa de Flávio Cambraia, Miriam20, que 

ao inalar monóxido de carbono, ficou com graves sequelas neurológicas:  

Ela inicia narrando como ocorreu o acidente: 

“Houve um vazamento de gás monóxido de carbono na aciaria, na 
CSN. 

Eles estavam no turno da noite, noturno. 

Essa informação eu não fiquei sabendo, assim, pelo menos se falou 
foi lá entre eles (se houve relato de algum perigo ao qual estava 
exposto). 

Durante o dia houve uma falta de energia no local. Tinha uma equipe 
da CSN trabalhando que foi retirada, eles retiraram porque poderia 
acontecer algum acidente. Quando a turma da noite chegou pra 
trabalhar a CSN precisava desse trabalho lá nesse local e mandou que 
eles fossem pra lá terminar o serviço com gambiarras de luz né, acho 
que lanterna, alguma coisa assim. Quando eles chegaram lá que iam 
começar os trabalhos a luz voltou, nisso deu o vazamento de gás. 
Então assim, eu acho que se eles tiraram a equipe do dia quando a 
luz acabou eles não deveriam ter colocado outra equipe enquanto a 
luz não voltasse né!? Minha opinião” (MIRIAM, 2019). 

Narra ainda que após o acidente houve uma reconfiguração da área, além 

de afirmar que o acidente ocorreu por negligência da CSN.  

“Bom, antes do acidente, a aciaria não era considerada espaço 
confinado. Eu fiquei sabendo que depois do acidente ela passou a ser 
considerada espaço confinado. E eu acho assim, se tem algum risco, 
eles não devem colocar trabalhadores no local. Que foi o que 
aconteceu no caso do meu marido né, com Flávio e a equipe dele. 
Porque já tinha ocorrido mais cedo e mesmo assim eles arriscaram 
mandar os funcionários pra lá e deu no que deu. 

Na minha opinião a responsabilidade é total da CSN. A RIP junto com 
a CSN, pois a CSN que contrata as empreiteiras e ela é responsável 
pelos trabalhos que são feitos dentro dela e a negligência que eu acho 
que houve foi essa que eles tiraram a equipe deles durante o dia 

                                                           
20 Entrevista realizada em janeiro/2019. A entrevistada autorizou a divulgação de seu nome. 
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porque houve um problema e mandou a equipe da empreiteira pra lá 
a noite, sabendo que corria risco né porque se eles tiraram uma equipe 
é porque eles já sabiam que poderia acontecer alguma coisa e não se 
preocuparam com a nova equipe e mandaram pro mesmo local” 
(MIRIAM, 2019). 

Continua a entrevista respondendo que não houve nenhum tipo de amparo 

pela CSN: 

“A CSN até hoje, mais de dois anos depois, nunca me procurou. 
Ninguém da CSN. A RIP sim, deu assistência durante todo tempo que 
ele ficou internado que foi praticamente dois meses, inclusive parte 
desse tempo foi na UTI, em coma de segundo grau.   A RIP me deu 
assistência, medicamentos, pagou psicólogo pra ele, pra mim, pra 
minha filha, pros familiares, porém fez esse tratamento durante um 
ano, só no primeiro ano. Quando chegou em janeiro, quando tinha feito 
um ano do acidente, chegou no dia 31 de janeiro ela me informou que 
a partir do dia 1 de fevereiro não teria mais nenhuma responsabilidade, 
não arcaria mais com as despesas em relação ao acidente e o meu 
marido faz uso de medicamentos e faz tratamentos até hoje. Eu até 
tentei arrumar outra psicóloga pra ele pelo plano, mas ele não se 
adaptou porque a psicóloga que a RIP tinha contratado acompanhou 
desde o dia do acidente então, desde que ele acordou do coma que 
ele teve acompanhamento com essa psicóloga e de repente cortou. 
Ele fazia tratamento também no Supera, que é ginástica para o 
cérebro que estava ajudando muito ele na parte da memória que foi 
afetada, mas cortou tudo, ele não se adaptou com outra psicóloga 
ainda, até hoje” (MIRIAM, 2019). 

Ela afirma também que não houve pagamento de qualquer indenização e 

que os custos com tratamento e medicação cessou, além de elencar diversas 

sequelas que seu esposo tem devido ao vazamento de gás ao qual foi exposto no 

interior da usina: 

“Não houve pagamento nenhum. Eu estou com processo na justiça 
pra rever os medicamentos dele, porque disseram que o problema 
dele pode não ser do acidente, que os remédios que ele usa não são 
necessários alguns remédios e mesmo tendo laudos, feito perícia eles 
alegaram isto. E assim, o acidente deu sequelas neurológicas nele, 
ele perdeu a memória, várias coisas que já aconteceu ele não lembra 
mais e a memória recente dele não grava por muito tempo. Acontece, 
passa um pouco ele esquece. Ele não tem noção de dia, de hora, de 
data... às vezes ele reponde uma coisa certa na mesma hora ele já 
responde a mesma coisa errada sabe. Fora isso ele ficou acamado, 
ele ganhou muito peso e teve vários outros problemas que foram 
surgindo com isso, o sangue dele, colesterol, triglicerídeos tudo 
aumentado, deu tireoide, hérnia de disco na coluna, então tudo que foi 
acontecendo devido ao acidente, por ele ficar acamado, então houve 
várias complicações no organismo dele. E esse gás ele vai agindo com 
o tempo também né, ele não sai totalmente do organismo assim 
rápido. E eles alegam que isso não tem nada a ver. Chegaram a falar 
até que era, que tem coisa ali que é por causa da idade, ele tem 45 
anos hoje, ele tinha 43 quando sofreu o acidente. Então eu entrei na 
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justiça e estou aguardando pra ver isso, pra reaver essa parte do 
tratamento dele que não é um valor baixo não, é alto. Ele usa cilindro 
de oxigênio, fora os medicamentos que são caros, então tem várias 
coisas aí. u entrei na justiça, estou aguardando” (MIRIAM, 2019). 

E ela continua narrando todos os impactos do acidente tanto na vida de seu 

esposo quanto na vida de todo o núcleo familiar: 

“O impacto foi destruidor né!? Foi enorme, imenso porque a gente teve 
assim uma pressão psicológica muito grande eu e minha filha. Minha 
filha reprovou na escola, coisa que ela nunca tinha feito, ela reprovou 
na escola esse ano. Ela assim, não estou falando que a culpa foi do 
acidente, mas aconteceu depois do acidente. Ela ficou meio revoltada, 
acabou engravidando aí teve que casar, hoje eu tenho uma neta de 10 
meses. Então muita coisa mexeu com a vida da gente, tive que mudar 
minha forma de viver totalmente. Tive que parar de trabalhar porque 
ele não pode ficar sozinho, ele não anda sozinho na rua porque ele se 
perde, eu tenho que cuidar dele direto. Se eu sair para alguma 
consulta minha, alguma coisa, tenho que deixar alguém com ele 
quando não dá para ele ir comigo porque, quando é demorado que ele 
anda [sic], ele fica muito cansado. Ele sente dores, ele não consegue 
andar muito. Então é muito complicado. Igual à RIP, no dia da 
audiência falou comigo assim: “ah, mas o Flávio “tá” vivo” [sic]. Eu falei, 
realmente, graças a Deus o Flávio está vivo, mas o meu marido, pai 
de família morreu naquele dia do acidente, porque hoje em dia ele é 
uma outra pessoa, hoje em dia eu cuido dele como um filho. Aquela 
reponsabilidade de marido na casa ele não tem mais, aquele pai ali 
assim, para cuidar de tudo, ele não tem mais. Então, mudou 
completamente a vida da gente, desestruturou totalmente a vida da 
gente, em tudo. A minha filha adoeceu. Ela ficou com crise de 
ansiedade, teve febres emocionais. Ela tinha 16 anos na época, a 
nossa caçula. Então assim, foi muita coisa mesmo. A outra filha do 
Flávio, mais velha um pouco, que morava com a gente, enquanto ele 
estava no hospital ela pegou e foi embora de casa, foi morar com 
namorado, sabe!? Então foi muita coisa que aconteceu assim no 
mesmo período. E também eu morei no hospital junto com ele né!? 
Durante esses quase dois meses que ele ficou lá internado. Eu fiquei 
no hospital direto. Eu praticamente não vinha na minha casa, fiquei lá 
direto. Isso mexe muito com a gente também, foi muito difícil. É difícil 
até hoje, mas agora assim, com o tempo, a gente vai aprendendo a 
conviver com a situação porque não tem outra forma, mas no início o 
impacto foi muito grande mesmo. Foi muito difícil. Não teve nenhuma 
morte. O Flávio foi o que ficou com a sequela mais grave dos três. O 
Vinicius e o Moreno até retomaram a vida deles, em parte, porque 
“teve” [sic] as sequelas deles também, só que menores que a do 
Flávio. Eles conseguem sair sozinhos. O Vinicius até dirige. O Moreno 
anda de bicicleta. Eles retomaram parte da vida deles. Eles 
conseguem fazer coisas que o Flávio não consegue. O Flávio foi o 
mais debilitado dos três” (MIRIAM, 2019).  

 

 O depoimento de Miriam transparece todo o sofrimento e impacto sofridos. 

O marido laborava na empresa RIP, empresa terceirizada pela CSN. No dia do 
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acidente havia ocorrido um vazamento de gás no turno da manhã na área onde Flávio 

trabalharia a noite. O que Miriam afirma é que houve a ordem para trabalharem na 

área, com equipamentos improvisados, mesmo sabendo do vazamento de gás. Logo, 

incide aí o nível de comando presente nas relações de trabalho e grande causador 

dos acidentes sob uma respectiva sociológica. A entrevistada relata todo o sofrimento 

que o acidente causou na família. Uma das filhas saiu de casa. A outra além de 

reprovar o ano letivo engravidou. Além do adoecimento de toda a família, 

principalmente com as crises de ansiedade retratadas. Fora que a figura de pai e 

marido foi modificada devido às sequelas que atingiram principalmente a memória, 

causando dependência de cuidados de terceiros. Miriam revela ainda, que há 

processo judicial contra a CSN e a RIP, tendo aquela se escusado de qualquer 

responsabilidade. Quanto ao amparo psicológico, houve, porém em um curto período, 

durante apenas 01 (um) ano após o acidente. Mas todo o apoio e a assistência, que 

a empresa oferecia, foram extintos. 

O próximo depoimento é da irmã de José Augusto de Carvalho que morreu 

em um acidente no alto forno, há mais de 30 anos. Vilma inicia a entrevista narrando 

como ocorreu o acidente: 

“Olha, o acidente tem muito tempo né!? Já faz mais de 30 anos do 
acidente dele. Aliás fazem 30 anos que aconteceu. Lá no alto forno 
eles estavam fazendo...chamado preventiva no alto forno. Quando 
meu irmão foi impulsionado. Deu tipo uma explosão e foi 
impulsionado. Caiu e ainda levou um colega dele que estava atrás 
dele. Caiu de uma altura de mais ou menos 15 metros, na linha do 
trem. Morreu na hora praticamente. O colega dele ficou internado uns 
dias, morreu depois, mas ele morreu na hora. Foi muito triste. Na 
época eu trabalhava lá no hospital da CSN. Soube lá pelos meus 
colegas de trabalho que o meu irmão havia falecido de acidente na 
CSN. Foi muito doloroso pra mim na época” (VILMA21, 2018).  

Informa que o irmão não realizava turno de revezamento: 

“O meu irmão não fazia turno. Ele fazia horário normal. Tanto é que foi 
de manhã, foi na parte da manhã que aconteceu o acidente” (VILMA, 
2018). 

Afirma que causa do acidente foi imprudência da empresa: 

“Bom, eu não sei dizer. Assim, houve muita confusão na época me 
lembro, na época, muita confusão. Eu acho que a empresa..., eu acho 
que não foi um ato imprudente do meu irmão. Fui uma imprudência da 
empresa mesmo, inclusive o local. O jeito que ele foi impulsionado, se 
tivesse uma grade maior, se tivesse uma estrutura melhor, de repente 

                                                           
21 Entrevista realizada em dezembro de 2019. A entrevistada abriu mão do anonimato. 
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não tivesse caído. Não sei explicar. Eu acho que deve ter havido 
alguma falha da empresa porque a minha cunhada na época entrou 
com recurso para... durante o processo que ocorreu e ela ganhou a 
causa da empresa. Ou foi acidente de trabalho e a empresa que foi 
culpada” (VILMA, 2018). 

E continua: 

“Olha a empresa tem que ver. Toda empresa tem o curso de técnico 
de segurança. CSN sempre teve, mas infelizmente, em algumas 
áreas, mesmo os técnicos falando a falha que tem, a insegurança que 
tem. Eu acho que a falha é da empresa. Da empresa no caso do meu 
irmão. De repente meu irmão deveria ter um EPI, um equipamento de 
segurança para fazer essa tal de preventiva, aí. Não foi orientado para 
usar. Ninguém orientou no que aconteceu. Não sei dizer exatamente, 
só sei que a empresa foi...falhou. Houve uma falha da empresa que a 
minha cunhada ganhou um processo que abriu contra a CSN. Então 
eu acho que de repente a empresa não teve conhecimento. Aliás 
deveria ter conhecimento do processo inseguro e não tomou nenhuma 
providência na época. Que é dar o EPI para os funcionários, de estar 
olhando com carinho todo local que trabalha porque há o ato inseguro 
do funcionário, mas também há o ato inseguro da empresa” (VILMA, 
2018).   

Afirma que a CSN concedeu amparo financeiro e psicológico à família: 

“Durante muito tempo a empresa...imediatamente a empresa se 
prontificou a prestar assistência à família. Assistência psicológica, 
assistência financeira para família. Ela não se negou. Pagou tudo 
direitinho que tinha que pagar e mediante o fato, como já disse, de ter 
sido uma falha da empresa entrou pelo sindicado com processo contra 
a empresa e ganhou. Mas sim a empresa teve esse cuidado de estar 
amparando a família” (VILMA, 2018).  

Ao responder sobre o impacto na família assim diz: 

“No caso do meu irmão sim. Teve um impacto muito grande, minha 
mãe passou muito mal, meu pai a partir daí, desse momento que meu 
irmão faleceu, ele ficou doente. Um ano após ele faleceu também, 
porque meu pai havia trabalhado 25 anos no alto forno nunca 
aconteceu nada com meu pai e o meu irmão trabalhava lá a pouco 
tempo e ocorreu essa morte trágica. Então afetou muito a vida da 
família. Nossa família, a família do pai e da mãe e tanto quanto a 
família dele que a filha dele demorou muito para poder aceitar a morte 
do pai. Foi muito triste o transtorno que teve na morte dele, afetou 
muito a família tanto é que meu pai veio a falecer por causa disso. Ele 
não se conformava “de” [sic] perder o filho daquele jeito” (VILMA, 
2018).  

O sofrimento causado pelo impacto do acidente é evidente. Percebe-se nos 

depoimentos das famílias como a ideologia da vergonha é derrubada, fora que há uma 

responsabilização da empresa. Não apenas dos trabalhadores como os metalúrgicos 

ativos fazem. O que choca nos depoimentos é o adoecimento da família após 

acidentes tão trágicos. No caso acima, após um ano da morte do filho, o pai que 
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trabalhou por 25 anos no mesmo local do acidente, faleceu devido ao impacto do óbito 

do primogênito. 

 O último depoimento é da cunhada22 de Valmir Freitas Monteiro. Operário 

assassinado na greve de 88 no interior da CSN:  

Sueli inicia narrando o ocorrido: 

 “Ao transitar em direção ao refeitório para jantar, iniciou-se um conflito 
e o Exército armado disparou em direção aos empregados que lá 
estavam” (SUELI, 2019). 

Afirma que houve imensa negligência e atitude do exército fora totalmente 

insana: 

 “Atitude insana partida do alto comando do Exército. Houve 
negligência? Muita negligência ao saber que os funcionários seriam 
expostos a conflito armado sem defesa à altura. Sequer mandaram 
evacuar o espaço e não haver o confronto. Atente-se ao fato de que a 
CSN era uma empresa pública e a ordem de invasão partiu de altas 
fontes” (SUELI, 2019). 

Quanto ao amparo da empresa em relação aos familiares, a entrevistada 

afirma que não houve nenhum tipo e que a indenização paga ocorreu por 

determinação judicial: 

“Sem tratamento psicológico ou qualquer tipo de amparo, a comoção 
foi nacional visto o nível da estratégia de persuasão da empresa para 
o término da greve. Não se importaram com o fato de vítimas, homens 
jovens e trabalhadores que dedicavam parte de sua vida ao trabalho 
na empresa. (houve pagamento de indenização) Houve pagamento 
depois de processo judicial“(SUELI, 2019). 

E finaliza elencando os impactos da morte de seu cunhado, em relação a 

vida de seus familiares: 

“O impacto foi afetar a família sobremodo. Os dois filhos cresceram 
sem suporte paterno e anos mais tarde, atingiu o nível extremo de a 
esposa falecer, anos mais tarde, deste trauma. A empresa oferece 
oportunidade de emprego para crescimento econômico na região. Mas 
quem move a empresa é o funcionário que dedica sua capacidade 
física na produtividade. Deverá subsistir a condição de trabalho 
adequada que não afete sua integridade, ou seja, o meio ambiente no 
trabalho deve ser propício para a relação homem/máquina, deve-se 
ter um cuidado extremo para não ceifar uma vida tão importante para 

                                                           
22 Questionário respondido em janeiro de 2019. A entrevistada autorizou a divulgação de seu nome. 
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a família, o trabalhador não é apenas um número em uma estatística” 
(SUELI, 2019). 

Apesar do nome formal de acidente de trabalho, o que ocorreu com Valmir, 

William e Barroso foi o assassinato de três operários durante um movimento grevista 

em 1988. Na época, a empresa era estatal e a ordem de invasão partiu do então 

presidente José Sarney. Apesar da morte cruel de Valmir, a empresa não ofereceu 

amparo à família, somente o realizando por decisão judicial. O impacto na família foi 

devastador, devido a morte trágica do marido, anos após a morte de Valmir sua 

esposa morreu subitamente. 

Não há muito o que ser apresentado nos depoimentos dos familiares. Não 

pretendemos dar interpretação sobre o sofrimento do outro. E sim romper a ideologia 

da vergonha para que as angústias, os medos, as lutas e as mortes tenham vez e voz, 

pois como informou a entrevistada acima, o trabalhador é um ser humano, uma vida 

de fundamental relevância para família e na relação homem/máquina “deve-se ter um 

cuidado extremo para não ceifar uma vida tão importante para a família, o trabalhador 

não é apenas um número em uma estatística” (SUELI, 2019). 
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Conclusão: 

 

A presente pesquisa apresentou a categoria acidente de trabalho como 

microestrutura de engendramento do interesse econômico capitalista e como 

fenômeno socialmente produzido. Abordou o lado fatal da indústria, ao desvendar, 

tanto por uma perspectiva sociológica quanto jurídica, os vetores das mortes desses 

trabalhadores, com enfoque nos acidentes ocorridos na Companhia Siderúrgica 

Nacional de Volta Redonda.  

 Para tanto, em um primeiro momento, realizamos um panorama da cidade 

de Volta Redonda enquanto company-town (cidade construída para atender e ser 

estrutura, regida pela indústria). Percebemos, portanto, o quanto a estrutura 

monoindustrial da cidade de Volta Redonda tem impacto na vida de seus moradores. 

Há uma expectativa em conseguir um emprego na CSN, mas quando ali estão o que 

se vê é exploração, falta de segurança, baixa remuneração, desmotivação dos 

empregados e morte, ao passo que, como a economia da cidade gira em torno da 

siderurgia, sair da indústria ou não conseguir ingressar nela significa desemprego, 

falta de expectativa e maior pauperização. A vida do trabalhador é negligenciada pela 

indústria e em diversos outros setores e atividades de trabalho. Desta feita, entendeu-

se as reais causas dos acidentes de trabalho, ao analisar o ápice da exploração do 

trabalhador (sua morte). Evidenciou-se como as vidas são descartáveis na relação 

capital/trabalho, sendo a principal causa, o interesse econômico, a produção, a 

eficiência. Apregoada na lógica do maior lucro para o maior número de capitalistas. 

Os números exatos das mortes por acidentes de trabalho na CSN foram 

impossíveis de serem descobertos. A própria CSN não os fornece, o Ministério do 

Trabalho não os possui quantificados e a CIPA informou que não há registro sobre 

esses números. O que se descobriu foi a partir da iniciativa do Observatório Digital, 

do Ministério do Trabalho que, não por acaso, foi desmontado no novo governo, de 

Jair Messias Bolsonaro. 

Outro desafio encontrado no decorrer da pesquisa foi acesso às 

Comunicações de Acidentes de Trabalho. Primeiro documento confeccionado para 

informar sobre os acidentes. Os sindicatos possuem uma via das CATs de todos os 

acidentes ocorridos na CSN, contudo, apesar, de inúmeras tentativas o acesso a elas 

nos foi negado. Conseguimos acesso a apenas 05 (cinco) CATs disponibilizadas pelo 
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Ministério do Trabalho, instituição que, de acordo com a legislação, não tem 

obrigatoriedade de possuí-las e que, na data da defesa da presente pesquisa, nem 

existia mais, embora a função fiscalizadora tenha sido atribuída a outro Órgão. 

Conclui-se, dessa forma, que apesar do impacto social que os acidentes 

fatais causam na comunidade local, trabalhadores e familiares, a CSN não 

disponibiliza meios de acesso sobre os trabalhadores mortos pela indústria. Inclusive, 

algumas famílias informaram desconhecer a causa dos acidentes de seus entes 

mortos, faltando transparência na relação homem/indústria. 

No primeiro capítulo, evidenciou-se os impactos da CSN na organização, 

vida, paisagem, economia da cidade de Volta Redonda. A cidade foi criada sob uma 

lógica fordista a partir da qual a divisão do trabalho no interior da indústria abarcava a 

urbanização da cidade e a divisão dos bairros. Havia os específicos para operários 

(bairro Conforto) com casas modestas. Os bairros dos técnicos e engenheiros com 

edificações mais sofisticadas (bairro Vila Santa Cecília). E o bairro dos diretores 

(bairro Laranjal) com casas luxuosas. A CSN, portanto, era considerada a mãe-

siderúrgica que, por ser uma empresa pública, provinha os direitos socias da recém-

criada Cidade do Aço. Contudo, essa mesma mãe-siderúrgica, na greve de 1988, sob 

comando do exército executou três de seus filhos: William, Valmir e Barroso. A partir 

de então a ideia de mãe-provedora caiu por terra, culminando em sua privatização em 

1993. O que marca a invasão do neoliberalismo e sua reestruturação produtiva: 

precarização, baixa salarial, retirada de direitos e desemprego. Hoje, apesar de sua 

preponderância em Volta Redonda, toda sua rede assistencialista foi dissolvida. 

No segundo capítulo, enfatizou-se que, para além do fator humano como 

principal causa dos acidentes, as relações sociais que permeiam o nível 

organizacional, de comando e de recompensa no interior de uma indústria 

representam maior números de acidentes do que a do indivíduo-membro. No nível de 

recompensa o empregador utiliza de estímulos financeiros e fomentos à estima para 

a maximização da produção, havendo uma recompensa monetária e uma recompensa 

simbólica. No nível de comando há um controle direto do trabalhador pelo 

empregador. Essa relação se dá através do autoritarismo, desintegração do grupo de 

trabalho e servidão voluntária. Já no nível organizacional é a forma como os 

empregadores controlam as relações de trabalho (tarefas, divisão, execução). Esse 

nível é marcado por três relações sociais: subqualificação, rotina e desorganização. 
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O último nível, está o indivíduo-membro. É o nível que tem menos impacto nos 

acidentes de trabalho, ao contrário do que é vendido pelas indústrias ao tratar, por 

vezes, os acidentados como potenciais suicidas. Concluiu-se, a partir das relações 

sociais que formam esses níveis, que a indústria possui poder sobre a vida: o biopoder 

defendido por Foucault de fazer-viver (como fonte econômica e social de subsistência) 

e deixar-morrer com a negligência em relação às vidas de seus trabalhadores. 

No último capítulo, foi realizada uma abordagem sobre a legislação que 

dispõe sobre segurança e medicina do trabalho, trazendo algumas determinações 

elencadas na Constituição Federal, Consolidação da Leis Trabalhistas, legislações 

esparsas e convenções internacionais como a Convenção 81 da OIT. Assim, percebe-

se que as normas somente são cumpridas quando o risco de ser flagrado pela 

fiscalização e de ser sancionado (multado) representa maior prejuízo do que seu 

descumprimento. Caso contrário, não são cumpridas. O principal órgão de fiscalização 

trabalhista é o Ministério do Trabalho. Responsável pelas inspeções realizadas pelos 

auditores fiscais, contudo sofre um processo de desmantelamento, principalmente, 

com a defasagem na quantidade de auditores ativos diante a demanda de tal 

instituição. Com a Medida Provisória n° 870/2019 ocorreu a redução ministerial, havia 

anteriormente 29 (vinte e nove) ministérios e hoje há um total de 22 (vinte e dois) 

ministério. O Ministério do Trabalho foi extinto, sendo suas atribuições divididas entre 

o Ministério da Economia, Justiça e Cidadania. Também neste capítulo foram 

analisadas algumas Comunicações de Acidentes de Trabalho da CSN: acidentes 

fatais e graves. O que é perceptível é a frieza e o quão tecnicista é este documento, 

impossibilitando a compreensão sobre as causas do acidente e o que de fato ocorreu, 

sendo somente possível a compreensão desses acidentes retratados nas CATs a 

partir de informações complementares do auditor fiscal. 

Também foram retratados, neste capitulo, a subjetividade do trabalhador e 

o sofrimento carregado nas falas e nos silêncios dos depoimentos apresentados, tanto 

dos trabalhadores da CSN, quanto de aposentados e familiares de acidentados, 

devido a ideologia defensiva (DEJOURS, 1997) por detrás dos discursos. 

Por fim, conclui-se que os acidentes de trabalho se dão por um conjunto de 

relações socias incidentes nos níveis de comando, organizacional, recompensa e do 

indivíduo-membro. A CSN, apesar da busca por prevenção e a colaboração com o 

Ministério do Trabalho, ainda ceifa diversas vidas por ano. Preocupa-se mais com a 
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quantidade anual de acidentes do que com as práticas e a mudança das relações 

sociais que norteiam a relação capital/trabalho. Reuniões mensais são realizadas para 

demonstrar gráficos sobre o número de acidentados e esses trabalhadores tratados 

como mercadoria pelo processo de produção, quando mutilados, machucados, 

torturados, acidentados e mortos passam a ser meros números em uma estatística. 

Desse modo, esta pesquisa buscou resgatar a subjetividade do 

trabalhador, fazer um contraponto com a frieza das CATS, a legislação tecnicista e o 

processo de coisificação ao qual está submetido, evidenciando que, para além de 

números, as mortes causadas pela indústria, também matam pai, mãe, irmão, esposa, 

filhos destes trabalhadores e, assim, contribuir para o debate acadêmico e fomento 

para novas pesquisas que deem ainda mais voz ao sofrimento do trabalhador, que 

por vezes, é coisificado e morto, física e socialmente, dentro da indústria. 
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