
 A arbitrariedade da Análise de Acidentes 

 Determinar  a  causa  de  um  acidente  é  um  processo  mais  psicológico  (social)  do  que  lógico 

 (racional). 

 Um  dos  muitos  mitos  da  segurança  industrial  é  que  a  análise  /  investigação  de  acidentes  é 

 uma  busca  racional  por  causas  (raízes).  O  objetivo  da  investigação  é,  por  definição, 

 descobrir  o  que  aconteceu  para  que  possamos  tomar  medidas  para  garantir  que  isso  não 

 aconteça  novamente.  E  descobrir  como  algo  aconteceu  é,  assumimos,  um  processo 

 racional, a implacável busca de causas por meio de métodos claros e objetivos. 

 Estar seguro 

 Os  acidentes  geralmente  são  explicados  por  referência  a  um  modelo  de  como  as  causas 

 levam  aos  efeitos.  O  modelo  do  dominó  de  1931  usou  a  analogia  de  uma  fileira  de  peças  de 

 dominó  que  caíram  uma  após  a  outra.  E  na  década  de  1980,  o  modelo  do  queijo  suíço 

 explicava  os  acidentes  como  combinações  de  falhas  ativas  (ou  atos  inseguros)  e  condições 

 latentes (perigos). 

 Todos  os  modelos  de  acidentes  compartilham  a  suposição  tácita  de  que  os  resultados 

 podem  ser  compreendidos  em  termos  de  relações  de  causa-efeito.  Este  credo  de 

 causalidade  - em si outro mito de segurança - pode ser expresso da seguinte forma: 

 •  Um  acidente  é  um  efeito  e,  portanto,  tem  uma  causa  precedente.  Além  disso,  há  uma 

 uniformidade  entre  causas  e  efeitos,  o  que  significa  que  um  acidente  acontece  porque  algo 

 falhou ou não funcionou bem. 

 •  As  causas  de  um  acidente  podem  ser  encontradas  se  apenas  evidências  suficientes  forem 

 coletadas.  Uma  vez  que  as  causas  foram  encontradas,  elas  podem  ser  eliminadas, 

 encapsuladas ou neutralizadas de outra forma. 

 •  Uma  vez  que  todos  os  acidentes  têm  causas,  e  uma  vez  que  todas  as  causas  podem  ser 

 encontradas,  segue-se  que  todos  acidentes  podem  ser  evitados.  Esta  é  a  visão  de  zero 

 acidentes  ou dano zero que muitas empresas acham atraente. 

 De  acordo  com  a  visão  de  zero  acidente,  o  objetivo  da  gestão  da  segurança  é  garantir  que 

 nada  dê  errado,  seja  contado  como  acidentes,  incidentes,  lesões  com  perda  de  tempo,  etc. 

 Podemos, portanto, estar seguros se pudermos garantir que nada dê errado. 

 Mesmo  que  os  responsáveis  muitas  vezes  prometem  "não  deixar  pedra  sobre  pedra" 

 quando  os  acidentes  são  investigados,  todo  mundo  que  trabalha  com  segurança  na  prática 
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 sabe  que  muitos  são  os  problemas  e  preocupações  que  podem  atrapalhar  uma 

 investigação.  Pode  haver  significante  tempo  e  pressão  pública  (política),  especialmente 

 para  os  eventos  mais  sérios.  A  profundidade  da  análise  é  frequentemente  limitada  pelos 

 recursos  disponíveis  e  pelos  prazos.  A  gama  de  métodos  disponíveis  (tradicionais)  são 

 limitados. E a investigação muitas vezes procura responsabilidades, bem como por causas. 

 A  isso  pode  ser  adicionado  o  fato  de  que  as  investigações  de  acidentes  como  qualquer 

 outra  investigação  ou  a  análise  é  limitada  pelo  princípio 

 What-You-Look-For-Is-What-You-Find  (WYLFIWYF)  -  “Princípio  do  que  você  procura  é  o 

 que  você  encontra”.  É  uma  consequência  do  princípio  WYLFIWYF  que  os  pressupostos 

 sobre a natureza do acidentes, o credo da causalidade em particular, restringem a análise. 

 Para se sentir seguro 

 Os  acidentes  não  são  apenas  um  obstáculo  à  atividade  humana  intencional,  mas  também 

 são  inesperados,  mesmo  quando  são  imagináveis.  Porque  os  acidentes  nos  pegam  de 

 surpresa,  eles  são  psicologicamente  desagradáveis.  Os  seres  humanos  têm  uma 

 necessidade  básica  de  se  sentir  seguros,  de  sentir  que  nada  pode  prejudicá-los  fisicamente, 

 economicamente  ou  de  outras  maneiras.  Quando  algo  inesperado  e  desagradável 

 acontece, precisamos restaurar nossa sensação de segurança. 

 Encontrar  uma  causa  tem  um  valor  prático,  porque  o  conhecimento  da  causa  é  visto  como 

 necessário  para  evitar  que  o  acidente  se  repita.  Mas  encontrar  uma  causa  também  tem 

 valor  psicológico  porque  nos  alivia  da  ansiedade  que  acompanha  o  desconhecido.  Isso  foi 

 reconhecido  há  mais  de  um  século,  quando  o  filósofo  Friedrich  Nietzsche  escreveu  que 

 "rastrear  algo  desconhecido  de  volta  a  algo  familiar  é  ao  mesmo  tempo  um  alívio,  um 

 conforto  e  satisfação,  ao  mesmo  tempo  que  produz  uma  sensação  de  poder.  O 

 desconhecido  envolve  perigo,  ansiedade  e  cuidado  -  o  instinto  fundamental  é  livrar-se 
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 dessas  dolorosas  circunstâncias.  Primeiro  princípio  -  qualquer  explicação  é  melhor  do  que 

 nenhuma. ” 

 Uma causa é a identificação, após o fato, de um conjunto limitado de aspectos da situação 

 que  são  vistas  como  as  condições  necessárias  e  suficientes  para  o  (s)  efeito  (s)  terem 

 ocorrido.  Podemos,  portanto,  nos  sentir  seguros,  se  pudermos  pensar  em  uma  explicação 

 aceitável para o inesperado. 

 Para  realmente  estar seguro 

 A  segurança  é  tradicionalmente  definida  como  uma  condição  em  que  o  número  de 

 resultados  indesejados  (acidentes  /  incidentes  /  quase  acidentes)  é  o  mais  baixo  possível 

 (Segurança-I).  Mas  isso  enganosamente  e  uma  definição  simples  é,  no  entanto, 

 problemática  porque  define  a  segurança  pelo  seu  oposto,  pelo  que  acontece  quando  está 

 faltando.  Isso  também  significa  que  a  segurança  é  medida  indiretamente,  não  como  uma 

 qualidade em si, mas pelas consequências de sua ausência. 

 Embora  seja  natural  nos  preocuparmos  com  o  que  está  errado,  devemos  também  perceber 

 que  quando  algo  acontece,  dá  certo  ou  errado,  mas  não  os  dois  ao  mesmo  tempo.  Nós 

 poderíamos,  portanto,  também  ver  como  as  coisas  vão  bem  e  definir  a  segurança  como 

 uma  condição  onde,  tanto  quanto  possível,  dá  certo  (Segurança-II).  Desta  perspectiva,  o 

 propósito  da  gestão  da  segurança  é  garantir  que  o  trabalho  diário  seja  bem-sucedido.  Isso 

 claramente  não  pode  ser  feito  apenas  respondendo  ao  que  está  errado.  A  gestão  da 

 segurança  também  deve  ser  proativa.  Isso  requer  uma  compreensão  da  natureza  do 
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 trabalho  bem-sucedido,  de  como  o  ambiente  de  trabalho  se  desenvolve  e  muda,  e  de  como 

 as  funções  podem  depender  e  afetar  umas  às  outras.  Esta  compreensão  requer  a  procura 

 de  padrões  e  relações  entre  eventos,  em  vez  de  causas  de  eventos  individuais.  E  é  mais 

 importante  realmente  estar  seguro,  certificando-se  de  que  tudo  funciona  como  deveria,  do 

 que se  sentir  seguro apegando-se a causas socialmente aceitáveis. 
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