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RESUMO 

 

Esta tese visa contribuir para a compreensão de fenômenos relativos à inter-relação 

indivíduo e ambiente organizacional. O ambiente organizacional onde repousa o interesse 

do estudo é aquele no qual a organização do trabalho possui a especificidade da alternância 

de espaços e de tempos, ou seja, trabalhos confinados durante períodos ininterruptos. Tal 

sistema pode ser referido como uma vivência total no local de trabalho que estabeleceria, 

para o trabalhador, uma rotina de vida profissional e pessoal diferenciada da maioria das 

pessoas. Para isso, explora-se como os trabalhadores constroem os significados e as 

representações do seu trabalho em ambientes considerados de alto risco, por meio dos 

métodos de evocação de palavras e da análise dos discursos. Foram feitas 40 entrevistas em 

duas empresas de grande porte do ramo petrolífero, com sedes na cidade do Rio de Janeiro 

e no Grande Rio. As entrevistas foram realizadas nos períodos de folga dos trabalhadores, 

não tendo ocorrido qualquer intervenção organizacional no processo. Os resultados 

apresentados confirmaram a influência dos ambientes de trabalho confinados na formação 

de crenças e na consolidação de comportamentos específicos, baseados em mecanismos de 

defesa que visam manter a estabilidade psicológica do trabalhador, imprescindível à 

sobrevivência nesse tipo de ambiente. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis aims to contribute for the understanding of a phenomenon related to 

interrelationship between individuals and organizational environment. The particular 

organizational environment investigated is the one where work is characterized by the 

alternation of space and time – that means work confined during uninterrupted periods. 

This system can be explained as a total living in workspace, which could establish, for 

workers, a routine of professional and personal life differentiated from the majority.  

Following that purpose, it explores how workers constructs meanings and representations 

of their works in environments considered of high risk, using methods of words evocation 

and discourse analysis. Data were collected through 40 interviews, with workers of two 

companies from the oil sector, based on Rio de Janeiro. The interviews were done during 

the period when workers were not working, without any organizational intervention in the 

process. The presented outcomes confirm the work environment influence on beliefs and 

consolidation of specific behaviors, based on defense mechanisms that intend to keep 

workers’ psychological stability, necessary to the survival in this kind of environment.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Cada pessoa percebe, avalia e tem atitudes individuais em relação ao seu ambiente 

físico e social. As inter-relações estabelecidas propiciam o estudo dos efeitos desse 

ambiente físico particular sobre as condutas humanas, buscando-se compreender a 

reciprocidade existente entre pessoa e ambiente (MOSER, 1998).  

 

Este estudo é resultado de reflexões sobre a construção da realidade no ambiente 

organizacional, explicitada por meio das representações elaboradas pelos sujeitos, 

decorrentes de sua interação com o ambiente organizacional. A produção e a modificação 

de condutas e comportamentos dos trabalhadores e os impactos decorrentes na sua atuação 

organizacional, dados pela introjeção de valores e de compartilhamento de crenças, foram 

os principais elementos investigados. A interação analisada é determinada por condições de 

alternância de espaços e de tempos, provenientes de uma organização de trabalho 

específica: a de confinamento. 

  

Os caminhos que nortearam este estudo se basearam em uma análise dos processos 

de transformação do mundo do trabalho, bem como das mudanças ocorridas nas formas de 

interação entre o indivíduo e o ambiente. Foram enfocadas as produções das realidades 

organizacionais, por meio de suas representações, e as transformações e construções de 

condutas e comportamentos individuais e sociais. Verificaram-se seus efeitos na percepção 

dos trabalhadores sobre a importância de suas atividades, identificando-se os possíveis 

fatores responsáveis por tais mudanças e produções.  

 



A temática proposta é por si só, área de interesse de diversos campos do 

conhecimento, tais como a Administração, a Psicologia Social, a Psicologia Ambiental, a 

Ecologia do Desenvolvimento Humano, a Geografia Humana, a Antropologia, a 

Sociologia, entre outros. Porém, o interesse central do presente estudo recai sobre os três 

primeiros campos.  

 

A convergência de seus conhecimentos é importante para o desvendamento de 

complexidades que envolvem as relações entre o homem, o trabalho e o ambiente onde 

ocorrem, uma vez que tais áreas de conhecimento detêm fundamentos complementares ao 

entendimento das dinâmicas que se estabelecem entre os indivíduos e seus ambientes de 

trabalho. 

 

Os significados decorrentes das percepções dos sujeitos em relação às suas relações 

com os ambientes intra-organizacionais e os ambientes fora desse contexto indicam as 

representações sociais dos fenômenos vivenciados. A Teoria das Representações Sociais, 

desenvolvida no âmbito da Psicologia Social (MOSCOVICI, 2001), e o pensamento de 

Bourdieu, formaram a base conceitual sobre a qual se desenvolveu o estudo. Como 

contraponto, também foi analisada a Teoria da Delimitação dos Espaços Sociais, 

desenvolvida por Alberto Guerreiro Ramos (1981). 

 

De acordo com Moscovici (2001), as representações sociais são construtos que 

incluem comportamentos, crenças e atitudes. Estas últimas são conceituadas como 

avaliações globais de um objeto, sendo as crenças seus elementos antecedentes. Os 



indivíduos recorrem a um conjunto de crenças para avaliar um objeto, de modo positivo ou 

negativo. 

 

De acordo com Castro (2003), é imprescindível estudar como as crenças se 

organizam e se estruturam em constelações que podem ser denominadas representações 

sociais. Segundo esse autor, a partir dos anos 1970, estudiosos tentaram responder a alguns 

questionamentos sobre as preocupações com os ambientes e, para tal, criaram instrumentos 

de medidas que incidiam sobre dimensões relativas a essas preocupações, tais como Darley 

e Gilbert (1985), Maloney et al. (1975) e Dunlap e Van Liere (1978). A diferença verificada 

entre modelos de medida construídos até então, tais como a Escala NEP - New 

Environmental Paradigm (Dunlap e Van Liere, 1978), a Escala de Preocupação Ambiental 

(Wiegel e Wiegel, 1978), entre outras, recaía, principalmente, sobre o que dizia respeito aos 

comportamentos e às atitudes. 

 

O conceito de atitude foi determinante para a Psicologia Social e a acompanha 

desde os anos 1920, sendo para ela um tema central, pois permite estudar as propensões de 

indivíduos e grupos a determinados comportamentos. O mesmo pode ser dito sobre os 

conceitos de crenças, valores e normas. 

 

No âmbito da Psicologia Social existem diversas teorias e perspectivas que 

contribuem para o alargamento teórico-empírico deste campo e para a condução de estudos 

administrativos. Em relação ao objeto do presente estudo, a Teoria das Representações 

Sociais contribui sobremaneira para a compreensão da inter-relação indivíduo/ambiente e 

para a análise dos seus efeitos nos comportamentos individuais e coletivos. 



Pensar sobre os significados da organização do trabalho e sobre seus efeitos nas 

condutas, comportamentos e na atuação dos trabalhadores implica verificar suas formas, 

relações e representações que vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. Isso depende das 

concepções e das crenças que se têm sobre o indivíduo e o ambiente, vinculadas às relações 

sociais, políticas e econômicas que se processam no contexto histórico. 

 

O ambiente organizacional onde repousa o interesse do estudo é aquele no qual a 

organização do trabalho possui a especificidade da alternância de espaços e de tempos, ou 

seja, trabalhos confinados durante períodos ininterruptos. Tal sistema pode ser referido 

como uma vivência total no local de trabalho que estabeleceria, para o trabalhador, uma 

rotina de vida profissional e pessoal diferenciada da maioria das pessoas. Visando a tal 

propósito, foram identificadas categorias de representações sociais estabelecidas em relação 

ao contexto definido.  

 

A motivação central deste estudo partiu do questionamento sobre possíveis 

consequências geradas pela organização do trabalho com alternância de espaços e de 

tempos nas representações do ambiente organizacional, nos comportamentos sociais e nas 

formas como ele constrói a realidade organizacional. Outro questionamento recai sobre o 

modo como a organização do trabalho em ambiente de confinamento afeta a introjeção de 

valores institucionais. 

 

 

 



1.1 Objetivos 
 

A obtenção de respostas aos questionamentos apontados na problemática da 

pesquisa e os resultados obtidos foram decorrências do alcance dos seguintes objetivos: 

 

� Verificar as influências da organização do trabalho em regime de confinamento 

na formação e na consolidação da realidade organizacional pelos trabalhadores, 

por meio de simbolizações e representações. 

� Identificar e analisar as relações entre as representações do ambiente 

organizacional e a introjeção de valores organizacionais e os comportamentos 

sociais dos trabalhadores. 

 

 

1.2. Relevância do estudo 
 

Compreender os significados e os efeitos da organização do trabalho sobre os 

indivíduos é relevante para os estudos administrativos. Este estudo pretendeu aprofundar 

questões sobre a produção da realidade organizacional sobre a modificação de condutas e 

comportamentos dos sujeitos, aspectos estes essenciais ao entendimento da dinâmica 

organizacional e das relações que se estabelecem no seu interior. Da mesma forma, é 

relevante aos estudos administrativos a verificação de possíveis impactos dessas influências 

na execução do trabalho, dados pela relação entre os indivíduos e o ambiente 

organizacional, por permitir, inclusive, a consecução de ações técnicas e gerenciais 

alinhadas aos impactos observados. 



Sobre esta problemática repousou a motivação do estudo. Foi, ainda, na busca de 

respostas para tal problemática que questões teóricas foram aprofundadas, para que 

pudessem servir de referencial às reflexões e aos questionamentos, considerando-se que o 

conhecimento produzido emergiu de situações vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa.  

 

Espera-se que o estudo seja um relevante subsídio: a) às organizações no que se 

refere à compreensão dos impactos da organização do trabalho nas condutas e 

comportamentos dos trabalhadores; b) à academia, na produção de conhecimentos que 

sejam aplicáveis ao campo da Administração; e c) aos trabalhadores e aos gestores de 

pessoas, no sentido de que o olhar reflexivo e a imersão teórica sirvam de base para práticas 

inovadoras de gestão, possibilitando a melhoria das condições de trabalho. 

 

Espera-se, enfim, que este estudo possa ser útil ao campo da Administração, por 

possibilitar questionamentos sobre suas práticas e por apresentar novas perspectivas 

relacionadas às demais áreas do saber que se inserem nos estudos organizacionais, de forma 

especial, a Psicologia Social.  

 

 

1.3. Delimitação do estudo 
 

A subjetividade inerente aos comportamentos humanos, bem como os empecilhos 

ao acesso aos ambientes organizacionais e às informações analisadas foram aspectos 

dificultadores ao propósito da pesquisa. Para tanto, o campo do estudo teve que ser 



delimitado e algumas variáveis definidas, na relação entre o indivíduo-trabalhador e o 

ambiente organizacional. 

 

Em função da delimitação, aspectos importantes não foram considerados de forma 

direta no estudo, tais como: patologias e disfunções ocupacionais, relações institucionais de 

poder, aspectos econômicos, aspectos psicológicos individuais, entre outros. Deixa-se claro, 

ainda, que não se pretendeu alcançar todas as possibilidades de mudanças de atitudes e 

comportamentos sociais, bem como todos os aspectos relacionados à introjeção de valores 

organizacionais. 



2. MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL 
 

A abordagem teórica abrange a análise dos processos de transformação da 

organização do trabalho, dos vínculos dos indivíduos com o trabalho e as organizações, das 

mudanças ocorridas nas formas de interação entre o indivíduo e o ambiente. Foram 

enfocadas as representações e as produções de condutas e de comportamentos sociais e seus 

efeitos nas práticas do trabalho organizacional. 

 

 

2.1. Significados do trabalho 
 

O trabalho é uma categoria cujas formas concretas informam a existência de uma 

realidade tão antiga quanto o próprio mundo: o ser humano sempre “ganhou o pão com o 

suor de seu rosto”; porém, na ordem da representação, o trabalho possui uma longa história. 

Embora suas diversas formas e contextos tenham sido sempre questionados ao longo de sua 

existência, o trabalho continua onipresente na vida humana. 

 

De acordo com Migeotte (SPURK e MERCURE, 2005), os gregos antigos 

pensaram sobre o trabalho consoante a sua realidade, de modo bastante diferente do 

pensamento ocidental contemporâneo. 

 

As primeiras reflexões apareceram nas obras de Homero; posteriormente, nas obras 

de Hesíodo. Tratava-se, porém, das primeiras expressões de um pensamento em evolução e 

que atingiu seu ponto culminante no período clássico, nos séculos V e IV, em textos de 



Platão, cujas posições se basearam nos ensinamentos de Sócrates e no pensamento de 

Aristóteles. Tais textos permitem traçar os contornos do pensamento filosófico nessa área e 

discernir uma perspectiva evolutiva do pensamento sobre o trabalho. 

 

Ainda de acordo com Migeotte (SPURK e MERCURE, 2005), o termo trabalho, 

para os gregos antigos, não continha o mesmo significado que lhe é atribuído na atualidade. 

Não havia a noção geral de trabalho como uma abstração, referida à conduta social da qual 

cada indivíduo participa por meio de sua função ou ocupação. Para os gregos, o trabalho 

era uma realidade vivenciada: as diferentes atividades relacionadas a ele sempre foram 

evocadas em sua pluralidade e em função de sua finalidade particular. Compreendiam os 

trabalhos de produção agrícola e artesanal, bem como as atividades comerciais, mas 

também outras profissões, como as de poeta, de médico e de adivinho. No entanto, essas 

ocupações não eram percebidas como as partes de um sistema integrado nem descritas a 

partir de noções e contextos comparáveis aos da atualidade. 

 

Em relação à hierarquia dos trabalhos, embora o trabalho artesanal pareça ter 

gozado de certo prestígio, Heródoto, no século V, atribuía a todos os gregos, especialmente 

aos espartanos, o menosprezo por esse tipo de profissão. No século seguinte, Platão 

também indicava que a profissão de artesão e o trabalho manual tinham algo de degradante, 

pois eram trabalhos particularmente rudes. Nesse contexto, a única atividade que permitia 

ao homem livre viver em harmonia com a natureza e a ordem divina era a atividade 

agrícola, pois deixava ao homem tempo livre para que pudesse cultivar a virtude. 

 



Segundo o referido autor, as atitudes, na verdade, eram mais complexas do que tais 

julgamentos fazem crer, tanto para o senso comum quanto na opinião de filósofos. Em 

primeiro lugar, os gregos reconheciam a utilidade das tarefas materiais e apreciavam o 

esforço, a habilidade e o trabalho eficiente. De acordo com Salamito (2005), a agricultura 

era a atividade primeira, aquela que proporcionava os bens indispensáveis à vida e à qual 

convinha dedicar todo o cuidado. Mais tarde, também foram reconhecidos os trabalhos que 

demandavam a especialização de tarefas artesanais, que demonstravam o talento de quem 

os realizava, tais como pintores e escultores. Quanto ao comércio, tanto Platão quanto 

Aristóteles admitiam que as trocas, bem como o uso da moeda, tinham sido impostos como 

necessidades, pela evolução natural das sociedades. 

 

Na perspectiva dos gregos, a necessidade de produzir os bens indispensáveis à vida 

decorria de uma fatalidade imposta aos mortais. Aqueles que deviam trabalhar para viver 

eram chamados de pénètes, ou pobres, mas não no sentido moderno da palavra. Estes eram 

pessoas do povo, que formavam a plebe, ou a classe trabalhadora. Aqueles que possuíam 

bastante riqueza ou, pelo menos, conforto material para escapar a essa necessidade, 

dispunham do que os gregos chamavam de schole, de onde derivou a palavra “escola”, e 

podiam se dedicar a tarefas mais nobres, como o estudo e a meditação. A riqueza era, 

portanto, um bem, e a pobreza, um mal (MERCURE e SPURK, 2005). 

 

Dessa forma, qualquer análise relativa ao significado do trabalho na Grécia antiga 

deve considerar algumas características próprias às suas sociedades, pois a concepção do 

trabalho lhes era intimamente relacionada. A Antiguidade não compartilhava a noção 



moderna de igualdade de direitos, sendo que cada polis continha diferentes grupos, cujo 

status era claramente definido. 

 

Os filósofos gregos do período clássico sustentavam que o ser humano é uma 

espécie que se distingue das demais por fundar suas relações sociais no discurso e na razão, 

prática pela qual o homem distingue o bem do mal, o justo do injusto (MERCURE e 

SPURK, 2005). Para Aristóteles, o que funda essencialmente o vínculo social é o 

“comércio” da palavra, ou seja, é pelo debate público que o homem se aproxima de sua 

essência e consegue seu maior feito: ser um animal político. 

 

O mundo moderno abriu novas perspectivas e apresentou um profundo contraste 

com essa visão das relações sociais. A nova ordem burguesa que acompanhou o 

desenvolvimento da modernidade modificou profundamente a concepção tradicional do 

espaço público e fez da economia o lugar privilegiado para o encontro dos espaços privado 

e público, bem como da configuração das relações sociais. Essa visão propiciou a nova 

concepção de homem e de trabalho, e estabeleceu novos vínculos entre eles. 

 

A inversão da hierarquia entre a ação, a obra e o trabalho também foi um fato. Nas 

sociedades contemporâneas, o trabalho absorveu a obra, e a fabricação absorveu a ação, que 

é a atividade política, em sua essência (ARENDT, 2005). A economia desvencilhou-se do 

espaço privado e permeou todo o espaço social substituindo a seara política, tanto como 

prática em relação à visão de mundo quanto ao seu entendimento. Em relação ao trabalho, 

este foi alçado ao patamar de valor fundamental da existência humana, considerando-se que 

o homem é, cada vez mais, definido como homo laborans, de acordo com o pensamento de 



Arendt (2005). A autora destaca tanto o caráter histórico da categoria “trabalho” quanto o 

lugar privilegiado ocupado por esse agir no mundo moderno. Um agir mais próximo do 

“fazer” do que da ação, ou seja, mais próximo do comportamento do que da ética. 

 

No contexto da era moderna, foi Adam Smith quem abriu a possibilidade de um 

novo pensar sobre o modelo econômico, sendo considerado o pai da economia política 

clássica. Adam Smith, na verdade, concebeu, nomeou e sistematizou o que outros apenas 

perceberam e viveram. Foi uma testemunha pragmática de sua época: a do sucesso do 

liberalismo e do nascimento da Revolução Industrial (MERCURE, 2005). 

 

Para Smith, o vínculo social não é mais considerado o produto de um pacto social, 

mas o resultado de uma harmonia não-intencional de interesses. No centro dessa visão de 

mundo está a relação do homem com a natureza. A economia política de sua época era uma 

nova antropologia da modernidade. 

 

A questão central para Adam Smith era a compreensão das causas da riqueza, ou 

seja, do crescimento econômico. Sua intenção foi a de examinar a realidade econômica 

como uma totalidade caracterizada por um conjunto de atividades de produção, distribuição 

e troca. O lugar central atribuído ao trabalho, por Smith, como fonte da riqueza, em 

conjunto com sua análise da dinâmica da produção e da troca, revelou-se uma importante 

mudança de perspectiva. Segundo Adam Smith (1985): 

 

“O trabalho anual de uma nação é a base primitiva que fornece a 
seu consumo anual todas as coisas necessárias e práticas à vida; 



essas coisas, por sua vez, são sempre ou o produto imediato desse 
trabalho, ou compradas das outras nações com esse produto.”  
 

 

A sociedade civil que Smith denominou nação era uma sociedade pontuada pelo 

trabalho e pelos progressos da divisão do trabalho. A sociedade era, fundamentalmente, 

uma sociedade de mercado, caracterizada pela interdependência dos indivíduos nas ações 

de produção de mercadorias e de compra de bens. Eles são os protagonistas do sistema de 

trocas, no cenário do mercado. O que caracteriza esse mercado, de acordo com Mercure 

(2005), é o fato de ele contribuir para a criação da ordem social, conciliando no plano 

coletivo os interesses privados divergentes. O pensamento de Adam Smith (1985) sustenta 

que a harmonia social é, em grande medida, representada por uma dinâmica fundamentada 

na desconsideração, por parte dos agentes individuais, do interesse geral, o que pode ser 

representado em seu comentário: 

 

“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro 
que esperamos nosso jantar, mas da atenção que dão a seus 
interesses. Não nos dirigimos à sua humanidade, mas a seu 
egoísmo; e nunca é de nossas necessidades que falamos a eles, 
sempre de nossa vantagem.”  

 

O pensamento exponencial acerca da sociologia do trabalho de Émile Durkheim 

marcou profundamente o entendimento da condição humana. No início da ordem social 

moderna, Adam Smith viu na divisão do trabalho o propulsor do desenvolvimento 

econômico e do progresso, em conjunto com o sistema de trocas. Durkheim considerou a 

divisão do trabalho, na época em crescimento vertiginoso, uma mudança estrutural de longo 

prazo. 



Segundo Tiryakian (2005), Durkheim deu pouca atenção ao trabalhador individual 

como unidade de análise. Suas observações e suas análises se referiam à estrutura e à 

dinâmica da organização social, às transformações dos modos de solidariedade e, 

finalmente, às condições demográficas em constante mudança. Em obras seguintes, 

Durkheim se interessou pelos operários em situações caracterizadas por formas anormais 

ou patológicas de divisão do trabalho. A principal parte dos seus estudos referiu-se à 

significação social do trabalho para a sociedade, considerada em sua totalidade; a segunda 

parte demonstrou a preocupação com as patologias provocadas ou aprofundadas pela 

situação de trabalho. Durkheim pôs mais foco na questão da solidariedade e de seus efeitos 

sobre a integração social do que na significação do trabalho para o operário. 

 

De acordo com o pensamento de Durkheim (1999), a sociedade moderna possui 

uma coesão orgânica, caracterizada por uma diversidade de talentos que encontram espaço 

livre em uma divisão do trabalho cada vez mais avançada e elaborada. Durkheim afirmava 

que a divisão do trabalho, baseada na solidariedade orgânica, funciona melhor quando as 

desigualdades diferentes daquelas das habilidades intrínsecas são reduzidas. 

 

O conceito do trabalho em Max Weber, segundo Müller (2005), remete à sua 

organização racional, bem como à relação entre vocação e identidade pessoal, questões 

estas inseridas em uma problemática mais ampla, ou seja, a ascensão do capitalismo 

ocidental e a especificidade da modernidade ocidental. 

 

De acordo com o citado autor, a imagem que Max Weber faz da sociedade moderna 

está intimamente ligada a seu interesse pela compreensão do surgimento da especificidade 



ocidental. O que interessa, em sua análise das ordens sociais, não é somente a configuração 

institucional, mas, também, os efeitos dessa configuração sobre o modo de vida individual, 

os elos recíprocos entre as idéias e os interesses, sendo estes associados ao êxito 

econômico, ao poder político e religioso, entre os diferentes atores sociais. 

 

Enquanto outros autores clássicos se interessaram principalmente pelo trabalho, pela 

divisão do trabalho e pela diferenciação social, Weber estudou a inserção do trabalho em 

quatro domínios: a) no da estrutura técnica e econômica, em particular a organização do 

trabalho e a sua estruturação nas burocracias; b) no da estrutura social, especialmente as 

relações entre profissão e estratificação social; c) no da estrutura política, campo em que 

estudou, entre outras coisas, as classes e os partidos; e d) no da estrutura cultural, lugar de 

análise das estreitas relações entre vocação, personalidade e modo de vida. 

 

Ainda segundo Müller (2005), Weber jamais propôs uma tipologia do trabalho, 

apesar do estreito elo que estabeleceu entre trabalho, personalidade e modo de vida. Com 

efeito, o trabalho pode implicar somente um emprego, um ofício, que exige uma formação, 

qualificações e habilidades, ao passo que uma profissão permite, além disso, uma maior 

autonomia aos grupos profissionais, definindo sua identidade corporativa, sua posição 

social e seu prestígio 

 

O conceito de trabalho se modificou ao longo do tempo, em consonância com os 

modos de produção em que ele se estabelecia. De acordo com Thiry-Cherques (2004), há 

uma espécie de acordo tácito, entre o trabalhador e o mundo do trabalho, mais 

especificamente em relação à realidade do emprego, que, em decorrência das crenças e dos 



valores que o cercam, acabam gerando tabus que, por sua vez, darão direcionamento a esta 

relação. Segundo o autor, existe uma idéia que se expressa com grande força nas relações 

trabalhador-trabalho: a de pertencimento às formações sociais, entre as quais, aquelas em 

que o trabalho se efetiva: o espaço organizacional. Esta idéia não se coaduna com a 

possibilidade do fim do trabalho, na sua forma de emprego, conforme apregoa o autor, 

tendo em vista que o trabalho estabelece “um laço vital de nossa existência” (THIRY-

CHERQUES, 2004). 

 

Ainda segundo o referido autor, os trabalhadores estabelecem estratégias de 

sobrevivência ao trabalho, que lhes permite manter o autocontrole no ambiente 

organizacional, por meio de cinco modelos de sobrevivência, quais sejam:  

  

(1) modelo de alienação ao trabalho - refere-se ao trabalhador dependente do 

trabalho, alienado ao seu ambiente, e que, por isso, não sobreviveria fora de sua 

realidade; 

(2) modelo kafkaniano – refere-se ao trabalhador que não tem consciência do que 

lhe acontece e, em virtude disso, separa radicalmente a vida privada da vida do 

trabalho; 

(3) modelo profissional – refere-se à utilização, pelo trabalhador, da estratégia do 

“distanciamento” entre o trabalho que realiza e a organização que o remunera; 

(4) modelo maquiavélico – refere-se ao trabalhador que utiliza estratégias de poder, 

para sujeitar a organização e as pessoas com quem convive no ambiente 

organizacional às suas necessidades; 



(5) modelo da ausência física do trabalhador – refere-se ao trabalho solitário, 

daqueles que vão para além do profissionalismo, marcando-se a relação entre o 

trabalhador e a organização com o distanciamento e a indiferença. 

 

Para Thiry-Cherques (2004), o conceito de alienação do trabalhador em relação ao 

seu trabalho possui uma história. Para este autor, quando os valores do sistema são tidos 

como valores da vida, a sobrevivência torna-se tão controlável quanto os fatores de 

mercado e a participação dos trabalhadores das linhas de produção no progresso técnico. 

Dessa forma, eles podem ser alienados: em relação à sua força de produção; em relação à 

sua vontade; em relação às forças de mercado; e em relação à sua vida espiritual, ao 

aleatório e ao acaso de seu destino material. 

 

Segundo o autor, “a cisão entre a vida e o trabalho como estratégia de sobrevivência 

é a demonstração empírica do engano de se ver o ser humano como ente uno e indivisível. 

Para grande parte dos teóricos sociais, os indivíduos, assim como os grupos humanos, 

constituem totalidades nas quais não se poderia, a não ser arbitrariamente, seccionar alguns 

setores e deles fazer realidades autônomas. Nessas ordens de pensamento, a afetividade, a 

razão e o comportamento de um indivíduo constituem uma unidade coerente e 

significativa...”. 

 

A complexidade inerente às relações humanas mostram-se presentes, com toda sua 

força, no ambiente organizacional, produzindo crenças, valores, comportamentos e 

influenciando as ações e os resultados. 

  



As relações estabelecidas no âmbito organizacional entre o trabalhador e seu 

empregador são permeadas por um fenômeno de forte caráter subjetivo: o contrato 

psicológico. Tal contrato comporta as crenças que um trabalhador tem a respeito de um 

acordo tácito estabelecido com a organização, cuja natureza pressupõe um processo de 

troca, uma mutualidade que irá determinar a força da conjugação de seus valores próprios 

aos organizacionais. Conforme explicita Rousseau (in HITT e SMITH, 2005), as crenças 

que permeiam o contrato psicológico são baseadas em promessas implícitas ou explícitas 

que, no decorrer do tempo, tomam a forma de esquemas mentais relativamente estáveis. 

 

Ao adquirirem a forma de esquemas ou modelos mentais, os contratos psicológicos 

tornam-se mais duráveis, na medida em que se movem na direção de uma conjugação, de 

uma complementação entre o trabalhador e a organização. Quanto mais duráveis forem os 

contratos, maiores serão as dificuldades para se responder às mudanças do contexto. Ainda 

segundo Rousseau, os agentes organizacionais que têm papéis relevantes no 

desenvolvimento do contrato psicológico são: os gerentes; os profissionais de Recursos 

Humanos e os mentores, cujas práticas administrativas são potentes fatores influenciadores 

da assimilação dos valores organizacionais pelos trabalhadores. Nesse processo, são 

estabelecidos mecanismos de suporte aos princípios organizacionais que vão além de 

obrigações isoladas das duas partes: criam-se modelos de reciprocidade, com 

compartilhamento de crenças que caracterizam o bom funcionamento dos grupos de 

trabalho e que influenciam, inclusive, as unidades sociais nas quais a organização está 

inserida. 

 



Os contratos psicológicos remetem aos significados atribuídos à organização pelos 

trabalhadores e, em consequência, aos processos afetivos estabelecidos entre as partes, 

visualizados por meio de atitudes de lealdade e comprometimento que resultam 

comportamentos aderentes às demandas organizacionais. Em seus estudos sobre 

comprometimento, Porter, Steers & Mowday (in Hill & Smith, 2005) consideraram que a 

natureza intrínseca do comprometimento é formada por elementos mais profundos e 

intensos do que aqueles formadores de atitudes de lealdade às organizações. Os autores 

desenvolveram uma definição de comprometimento organizacional como sendo “a relativa 

força de uma identificação do indivíduo com uma particular organização.” Em essência, 

essa definição enfatiza a ativa relação do trabalhador com a organização, de tal modo que 

este estará sempre predisposto a dar algo de si mesmo, a fim de contribuir para o bem-estar 

organizacional. 

 

No processo de desenvolvimento do comprometimento organizacional, ocorrem três 

estágios (PORTER, STEERS E MOWDAY, 2005): antecipação; iniciação; e engajamento. 

O primeiro dos três estágios, a antecipação, refere-se ao período anterior ao emprego na 

organização. Os autores propuseram que neste estágio há, pelo menos, três importantes 

grupos de fatores: características pessoais; expectativas sobre a organização, e 

circunstâncias situacionais relativas à decisão do encontro com a organização. Esses fatores 

podem combinar-se para produzir certo nível de pré-comprometimento. O segundo estágio 

é o período recente da entrada do empregado na organização, denominado iniciação. Neste 

estágio, as atitudes poderão se confrontar com a realidade. A disponibilidade de trabalhos 

atrativos alternativos fora da organização pode enfraquecer o comprometimento 

organizacional, embora os empregados que não possuem tais alternativas possam aumentar 



seu nível de comprometimento como resultado de justificativa psicológica para sua 

condição de empregado de determinada organização. O terceiro estágio é o engajamento. 

Empregados que trabalham há muito tempo na organização apresentam maior nível de 

comprometimento (PORTER, STEERS E MOWDAY, 2005). Os empregados que se 

mantêm como membros da organização ao longo do tempo fazem maiores investimentos 

psicológicos, gastam capital emocional na organização, pois possuem um significativo 

capital social investido na construção de amizades e relacionamentos. 

 

Em teoria, é possível que níveis mais altos de comprometimento organizacional 

possam levar à melhores resultados. No entanto, uma leitura cuidadosa da teoria permite 

verificar que esta relação pode ser relativamente frágil. O comprometimento pode ser um 

elemento energizador para o resultado do trabalho, mas este fator, isolado, não garante o 

desempenho esperado. A relação entre comprometimento e resultado do trabalho pode ser 

mais complexa do que uma simples relação direta, incluindo o fato de que o desempenho 

do empregado é frequentemente constituído por fatores tais como habilidades e acesso a 

recursos. Além disso, os empregados podem não ter a adequada informação e o controle 

sobre os seus resultados. 

Etzioni (in Hitt & Smith, 2005) explicita três tipos de envolvimento de membros das 

organizações: moral (ou normativo); calculativo e alienativo. O envolvimento moral refere-

se a uma forte e positiva relação com a organização na qual um indivíduo acredita e 

internaliza os valores e objetivos organizacionais. Com esse tipo de envolvimento, as 

organizações podem utilizar o poder normativo e alocar recompensas simbólicas que são 

muito importantes para os seus membros. Em contraste, o envolvimento calculativo, como 

o nome implica, envolve uma relação baseada na decisão racional do indivíduo em dar algo 



à organização – o esforço do trabalho no caso do emprego em organizações, em troca de 

algum tipo específico de recompensa, tal como salários e benefícios. O envolvimento 

alienativo pressupõe a completa aceitação dos valores organizacionais, sendo a reflexão e a 

crítica elementos não-partícipes da relação. 

 

Os componentes críticos da tipologia de Etzioni, do ponto de vista do 

comprometimento organizacional, são aqueles referentes aos dois primeiros tipos de 

envolvimento por ele identificados: o normativo e o calculativo. Esses dois tipos são 

relevantes para o moderno mundo do trabalho e são frequentemente encontrados em 

organizações de variados tipos. 

 

Os significados atribuídos ao trabalho por diversos estudiosos ao longo dos tempos 

relacionam-se, substancialmente, às questões individuais, sociais, econômicas e culturais, 

sem as quais o trabalho careceria de significação. O entendimento sobre as situações e os 

condicionamentos humanos ao longo do contexto histórico, é parte da busca incessante pelo 

conhecimento sobre as ações e comportamentos humanos nos diversos âmbitos de sua 

realidade social. 

2.2. A complexidade do mundo organizacional 
 

O ser humano é essencialmente simbólico e seu universo é composto por um 

conjunto de símbolos, mitos e alegorias (CHANLAT, 1993). Os homens produzem 

representações do mundo que lhes conferem significados. Isso ocorre em todas as esferas 

de sua vida, não fugindo à regra, as relações de trabalho e a vida na organização, local 



propício para a emergência do simbólico, por representar um espaço particular da 

experiência humana. 

 

Ainda de acordo com Chanlat (1993), o sujeito é, também, um ser espaço-temporal, 

ou seja, suas representações simbólicas encontram-se inseridas no tempo e no espaço. 

Lugares e posições que os indivíduos ocupam são objetos de diversos tipos de 

investimentos: afetivo, material, profissional, político, entre outros. A organização é um 

lugar privilegiado de localização dos indivíduos. 

 

As organizações são, em primeira instância, a representação formal e informal dos 

esforços dos indivíduos na coordenação de suas atividades, visando à satisfação de suas 

necessidades, sendo estas de naturezas diversas. Para Schein (1982), uma idéia básica que 

subjaz ao conceito de organização é a idéia de coordenação do esforço a serviço da ajuda 

mútua. Para isso, é necessário que objetivos comuns sejam atingidos, com a devida 

coordenação das atividades para tal fim. 

 

Segundo Lapassade (1989), o estudo das organizações passou a ser objeto de 

pesquisa e de estudos com a Sociologia das Organizações, quando se verificou a existência 

de uma dinâmica das organizações, assim como acontecia com os grupos.   

 

Para Katz e Kahn (1987), é fundamental, para a compreensão das organizações, sua 

localização e identificação. Os rótulos que as organizações recebem, em decorrência de sua 

natureza, podem tanto auxiliar quanto se tornar empecilhos à sua compreensão. Os rótulos 

populares representam os estereótipos socialmente aceitos sobre as organizações, mas não 



especificam suas estruturas de desempenho formal, sua natureza psicológica ou suas 

fronteiras. 

 

Nota-se que, com a mudança do enfoque das teorias da Administração para uma 

visão sociológica das organizações, cresce a preocupação com as dinâmicas que ocorrem 

dentro das mesmas e com a participação dos indivíduos, grupos e equipes no sistema. A 

Psicologia Social das Organizações passou a exercer importante papel como campo de 

estudo, com a inserção dos profissionais das áreas humanas nas empresas e organizações, 

destacando-se os estudos e as discussões sobre a condição humana. 

 

A organização forma o quadro social de referência no qual se inscrevem os 

fenômenos humanos, por um lado, por meio de um subsistema estrutural e material e, por 

outro, por meio de um subsistema simbólico. Conforme assinala Chanlat (1993), enquanto 

o subsistema estrutural e material remete às condições que asseguram a função de 

produção, o subsistema simbólico remete ao universo das representações individuais e 

coletivas que dão sentido às ações, interpretam, organizam e legitimam as atividades e as 

relações entre os indivíduos. A interação entre estes dois subsistemas, mediados pelas 

relações de poder, contribui para edificar a ordem organizacional que é, em essência, 

instável. 

 

A instabilidade da ordem organizacional é alimentada por tensões, conflitos, 

incertezas, ambigüidades, desigualdades e contradições exógenas e endógenas variadas, 

segundo descreveu Balandier (1976). A organização influencia as condutas humanas 

observáveis, por meio das dimensões que lhe são apropriadas. As exigências econômicas do 



ambiente, as formas de dominação, a história organizacional, os universos culturais que a 

compõe, as características do seu pessoal dão, a cada organização, uma configuração 

singular e influenciam os comportamentos individuais e coletivos. 

 

As organizações contemporâneas exercem influência cada vez maior sobre as 

condutas individuais, sobre o ambiente, sobre as estruturas socioeconômicas, mas são, 

também, por eles influenciadas, por meio de um sistema de interações. No entanto, a força 

dessa influência as leva a se transformarem em elementos-chave das sociedades, 

contribuindo para a construção e reconstrução da ordem econômica, social e cultural. 

 

Os níveis das interações que ocorrem nas organizações, apesar de interdependentes, 

não pressupõem claramente uma hierarquia. O fator humano nas organizações não 

representa uma simples justaposição de estratos independentes de interação, redutível a 

uma dimensão ou dependente de um determinado nível de interação. Ele representa uma 

complexidade e mostra que todo fenômeno estudado é perpassado, segundo Goffman 

(1961), por elementos transversais. 

2.3. A organização do trabalho: influências na produção de modelos comportamentais 
 

As temáticas relativas ao trabalho representam um campo fértil para estudos e 

investigações das ciências sociais e comportamentais, tendo sido transformadas em uma 

arena transdiciplinar, que facilita o diálogo entre diferentes saberes. Compreender a relação 

entre os processos sociocomportamentais e os processos de produção passou a ser uma 

necessidade crescente, desde a implantação da tecnologia do vapor, em meados do século 

XVIII.  



 

De acordo com Malvezzi (2004), a adaptação do desempenho humano a processos 

racionalizados de produção demandou domínios mais profundos e sistematizados sobre a 

relação entre os fluxos de produção e o contexto. A organização do trabalho sempre esteve 

atrelada às demandas da produção. 

 

A organização do trabalho tem sido balizada por culturas desenvolvidas como 

consequência de um longo processo de adaptação ao ambiente. Até a era industrial, o 

trabalho foi institucionalizado em íntima simbiose com a vida social e familiar, sendo 

difícil, em muitas sociedades, distinguir a atividade de trabalho da atividade social e 

familiar. 

 

O advento da mecanização e, posteriormente, da automação e de sua alocação nas 

organizações, iniciou o distanciamento dessa prática da esfera doméstica, colocando-a sob 

o domínio de uma realidade, cuja compreensão tem sido um desafio para as ciências sociais 

e administrativas, de acordo com Malvezzi (2004). 

Atualmente, o processo de globalização tem feito surgir uma nova sintaxe de 

desempenho à qual os trabalhadores são obrigados a se adaptar. Novas questões têm sido 

colocadas em relação ao atual contexto, caracterizado pela compreensão do tempo e do 

espaço, a marca mais visível da sociedade globalizada. Um dos mais significativos desafios 

para a organização e para o trabalhador é o enfrentamento sistemático das descontinuidades 

e rupturas que obriga: a organização, a rever continuamente suas formas de organizar o 

trabalho; o trabalhador, a uma tentativa contínua para transpor a cognição para a ação, para 



ajustar-se física, psicológica, intelectual e socialmente, de forma a permanecer inserido no 

mundo do trabalho, conforme destacam Potter e Edwards (1999). 

 

As importantes consequências que a flexibilização dos contextos e o imperativo da 

adaptação imediata que eles demandam dos indivíduos, geram o que Chanlat (1993) 

descreveu como o indivíduo sendo solicitado a ser “o eu e o outro”. A constatação de 

Sennett (2005) em relação às identidades defensivas indica a necessidade de uma revisão 

conceitual sobre as representações do trabalho nos dias atuais. 

 

No contexto organizacional, algumas evidências a respeito das relações entre 

valores pessoais dos trabalhadores e os seus resultados têm sido mostradas. A observação 

de trabalhadores recém-contratados, conforme relatam Cooper-Thomas, van Vianen e 

Anderson (2004), permite asseverar que os primeiros meses de trabalho na organização são 

cruciais para a consolidação de um modelo de relação entre o trabalhador e a organização, 

ou para a sua desintegração. A percepção inicial dos valores organizacionais dos novos 

empregados pode ser fortalecida ou alterada, como resultado de suas experiências na 

organização. De acordo com resultados de suas pesquisas, os autores sugerem que 

empregados adaptam seus próprios valores aos da organização após um considerável 

período de tempo. Em função disso, os meses seguidos à entrada do empregado na 

organização são críticos para seu ajustamento. Para a organização, é relevante a observação 

de tal fenômeno para suas diretrizes administrativas, para a estruturação e organização do 

trabalho e, finalmente, para o ajuste de suas estratégias e o alcance de seus objetivos. 

 



De acordo com Borges e Yamamoto (2004), as formas pelas quais o trabalho é 

pensado e organizado são influenciadas, também, por condições sócio-históricas. 

Dependem, ainda: do acesso dos trabalhadores às tecnologias, aos recursos naturais e ao 

domínio do conhecimento e do “saber fazer”; das condições sob as quais as tarefas são 

executadas; do controle que têm sobre seu trabalho; e da cultura de seu tempo. Segundo 

esses autores, as formas de execução e os modos de se pensar sobre o trabalho variam em 

relação a muitos aspectos, de acordo com as seguintes dimensões: 

 

� Dimensão concreta: refere-se à tecnologia com a qual se pode contar para 

realizar o trabalho, bem como às condições materiais e ambientais nas quais se 

realiza. 

� Dimensão gerencial: refere-se ao modo pelo qual o trabalho é gerido. 

� Dimensão socioeconômica: abrange a articulação entre o modo de realizar o 

trabalho e as estruturas sociais, econômicas e políticas. 

� Dimensão ideológica: consiste no discurso elaborado e articulado sobre o 

trabalho, no nível coletivo e social, justificando o entrelaçamento das demais 

dimensões e, especialmente, as relações de poder envolvidas. 

� Dimensão simbólica: abrange os aspectos subjetivos da relação de cada 

indivíduo com o trabalho. 

 

Para Offe (1989), já que o “fator humano” pode sempre se manifestar como fator de 

insegurança e transtorno, para a organização é estrategicamente racional vincular o 

processo produtivo a normas, como a responsabilidade, e a outras virtudes do trabalho, ou 

seja, a uma forma organizativa que responda às pressões das demandas de produção. Para 



esse autor, a crescente tendência aos “generalismos” altera o lado subjetivo do trabalho, 

relativo a uma gama de deveres e exigências atribuídas a uma determinada função e ao seu 

reconhecimento social. 

 

O processo de industrialização teve como consequência uma mudança na concepção 

do trabalho, na medida em que promoveu uma migração dos modos de produção 

domésticos para o modelo do trabalho assalariado, que se tornou uma base para o modo de 

produção capitalista. O estabelecimento desse modelo de trabalho trouxe a 

institucionalização da divisão de classes ao ambiente em que se desempenham as funções, 

particularmente entre administradores envolvidos no projeto e controladores das atividades 

e a força de trabalho diretamente envolvida na atividade produtiva. 

 

Verificam-se, nos diversos setores da economia, que o desenvolvimento tecnológico 

tem aparecido como um dos principais propulsores da competitividade organizacional e 

uma das fontes importantes de mudança organizacional. Houve uma transformação no 

modelo de produção, cujas características envolvem não apenas a mudança na base técnica 

da produção com a introdução da microeletrônica, mas alteração nos modelos 

organizacionais dentro e fora das empresas, que implicam novos padrões de relações de 

trabalho. 

 

As inovações tecnológicas trouxeram consigo impactos importantes na organização 

do trabalho e na produção e nas relações de trabalho. Em função disso, muitas organizações 

têm investido em modelos de gestão que permitam novas formas de interação entre os 

indivíduos que delas participam. Modernas ferramentas têm sido desenvolvidas na busca da 



maior flexibilidade organizacional, trazendo embutidos discursos sobre a gestão de pessoas. 

A administração participativa é uma tentativa de ajuste das práticas de gerenciamento a 

modelos de organização de trabalho mais flexíveis, apoiando-se em mudanças globais, das 

quais emergem novos formatos organizacionais. 

 

 

2.3.1. As representações do tempo e do espaço no ambiente organizacional  
 

Estudos sobre crenças, atitudes e comportamentos dos indivíduos em relação ao 

ambiente constituem, atualmente, uma parte substancial da literatura das ciências sociais. 

Na tentativa de descrever e compreender as questões das interações dos indivíduos com os 

ambientes, as ciências sociais e psicológicas passaram a envidar maiores esforços na área, 

na tentativa de uma melhor compreensão dos fenômenos interativos indivíduo-organização. 

Parte desses estudos refere-se aos processos cognitivos, que têm um importante papel nas 

ciências do comportamento. Especial atenção é dada às representações mentais, 

denominadas frameworks ou esquemas, que facilitam e modelam a atenção, a memória e 

outras atividades conscientes. O entendimento da cognição é necessário à compreensão dos 

relacionamentos humanos, sendo especialmente importante para a gestão, que envolve a 

tentativa deliberada de influenciar o comportamento humano e seus resultados (HUFF, 

2005).  

 

Mapeando o pensamento estratégico, Simon (1965) afirmou que a racionalidade 

humana é inevitavelmente limitada e que todo ambiente ou contexto, mesmo os 

relativamente empobrecidos, contem mais estímulos do que o observador humano pode 



reconhecer ou processar. O espaço da atividade organizacional é povoado por processos 

cognitivos, assim como é afetado pela relação entre indivíduo, organização e ambiente 

contextual 

 

Essa compreensão é abrangente, sendo necessário compreender a natureza das 

atividades organizacionais que, em conjugação com os seus desenhos, informam os níveis 

de relacionamento social que as organizações mantêm com os ambientes externos. Quando 

essa estrutura reduz a possibilidade de relacionamento com o ambiente social, pode-se 

contextualizá-la como uma instituição total, de acordo com a denominação de Goffman 

(1992). Estas podem ser definidas como locais de residência e trabalho, onde um grande 

número de indivíduos leva uma vida fechada e formalmente administrada, separados dos 

outros ambientes sociais por um determinado período de tempo. 

 

Segundo esse autor, as limitações relativas às entradas e às saídas do ambiente, 

geralmente, são indicadas pela estruturação do espaço físico. De acordo com a 

categorização das instituições totais feitas por Goffman, há um tipo que se caracteriza pela 

adequação à realização das atividades, que geralmente são peculiares: é o caso das prisões, 

dos manicômios e dos conventos. Em outras palavras, há certos tipos de atividades que 

demandam um ambiente de confinamento, cuja redução do relacionamento com o ambiente 

social faz parte de sua própria necessidade estrutural. 

 

Os indivíduos, de modo geral, convivem, de forma simultânea, em contextos e 

ambientes diversos. O trabalho organizado em ambiente de confinamento permite o 

rompimento entre as diversas esferas da vida e, durante um determinado período de tempo, 



as suas principais demandas (e os seus respectivos atendimentos) ocorrem em um único 

lugar, passando a organização a ser a principal supridora das necessidades dos indivíduos 

que a compõe. Tal fato pode levar os indivíduos a tentarem ajustamentos e adequações ao 

ambiente, que têm, entre suas principais consequências, a influência sobre seus 

comportamentos sociais. 

 

Certos ambientes institucionais passam a funcionar como “fachadas” sociais, em 

termos das expectativas estereotipadas abstratas que fornecem. A fachada torna-se uma 

“representação coletiva” e um fato, por direito próprio (GOFFMAN, 2005). 

 

O afastamento do trabalhador dos demais ambientes sociais dos quais participa, em 

virtude do regime de confinamento, pode provocar o que Goffman (1992) denominou 

“destreinamento”, ou seja, a dificuldade, mesmo que temporária, de enfrentar alguns 

aspectos de sua vida social mais ampla. Para este autor, a experiência em uma organização 

total pode gerar uma espécie de tensão entre o mundo doméstico – ou o mundo social fora 

da organização – e o mundo institucional, representando o exercício de poder 

organizacional, por meio da utilização da tensão persistente como uma força estratégica no 

controle dos trabalhadores. Disso podem decorrer mudanças nas crenças que os indivíduos 

têm sobre si próprios e sobre o ambiente organizacional, gerando a percepção de “perdas de 

papéis” no seu mundo social, em virtude das barreiras de tempo e de espaço do ambiente 

confinado. 

 

O estresse gerado por determinados ambientes de trabalho têm influência tanto na 

vida organizacional quanto na vida social: na vida organizacional, em relação aos 



resultados e produtividade; na vida social, nas interferências nos relacionamentos afetivos e 

nos comportamentos. 

 

Estudos realizados por Wong, Lin e Cooper (2004), identificaram sete fontes de 

estresse ocupacional em trabalhadores offshore da indústria de óleo e gás, que trabalham 

em regime de confinamento: relacionamentos no trabalho e no lar; gestão do trabalho no 

ambiente offshore; fatores intrínsecos ao tipo de trabalho; incertezas do ambiente de 

trabalho; a vida no ambiente; segurança; e interface entre trabalho e família.  

 

Em um segundo estudo, fontes adicionais de estresse ocupacional foram 

encontradas: perspectivas de carreira e recompensa; condições físicas dos trabalhadores; 

clima organizacional; estrutura organizacional; bem-estar físico e transporte aéreo entre os 

ambientes offshore e onshore. A produção de óleo offshore é reconhecida como uma 

ocupação de natureza estressante, o que inclui: ambiente físico adverso; mares agitados; 

riscos nas viagens de helicóptero e de barco; exposição a barulho e acidentes; atividades 

físicas árduas; vida monótona dentro de um espaço limitado; isolamento social. Todos esses 

fatores são levados em consideração nos estudos sobre a adequação do trabalho humano em 

condições de confinamento e de risco. 

 

Nesse campo de estudos, a Psicologia Social é uma área de conhecimento que 

investiga os comportamentos grupais e sociais. Conceitos dela oriundos, como o de atitude, 

são centrais, da mesma forma como o são os conceitos de crença, valor e norma. Dentro do 

patrimônio teórico da Psicologia Social existem diversas perspectivas que poderiam 

contribuir para o seu alargamento teórico-empírico. Porém, nos estudos relativos aos 



impactos da relação entre o indivíduo e o ambiente espacial e temporal, especialmente 

aqueles referentes à organização do trabalho em regime de confinamento, uma importante 

contribuição pode ser fornecida pela Teoria das Representações Sociais, que enfoca a 

relação das construções simbólicas com as realidades sociais. 

 

A Teoria das Representações Sociais possui uma sólida tradição de reflexão sobre a 

utilização de conceitos como os de atitude e crença (JASPERS e FRASER, 1984). Esta 

teoria pressupõe que os indivíduos e os grupos são construtores ativos de representações 

sobre objetos sociais relevantes, elaborados a partir de diversas crenças que circulam nas 

sociedades. 

 

Desde sua proposição (MOSCOVICI, 1976), as representações sociais foram 

definidas por meio da inclusão de comportamentos, crenças e atitudes. Estas, por sua vez, 

são definidas como avaliações globais de um objeto. Essa forma de conceituar as atitudes 

permite clarificar o entendimento sobre as crenças, consideradas antecedentes das atitudes, 

no sentido de que podem produzir informações com as quais poderão ser geradas 

concordâncias ou discordâncias. É preciso verificar de que forma as crenças se organizam e 

se estruturam em constelações que podem ser denominadas representações sociais. 

 

As representações inseridas nas dimensões espacial e temporal intervêm como uma 

referência na construção, pelo indivíduo, de sua própria identidade. Um importante aspecto 

da apropriação ambiental consiste em formar relações sociais e interpessoais, de acordo 

com Moser (1998). 

 



As pesquisas sobre representações sociais são de particular relevância para o estudo 

das interações entre o indivíduo e o ambiente. A dinâmica dessas interações pode ser 

compreendida por meio de estudos sistemáticos de representação social. 

 

 

2.4. As revelações humanas: ações, comportamentos e representações 
 

Desde os primórdios dos tempos, as atividades humanas são condicionadas pelo fato 

de o ser humano viver em grupos, em sociedade. A ação, categoria segundo a qual Arendt 

(2005) estabelece como a única que não pode sequer ser imaginada fora do âmbito social, é 

a que o diferencia dos outros animais e o destaca como ser racional. A ação reflete a 

capacidade humana de atuar na realidade, conforme seu próprio arbítrio, encontrando-se, 

dessa forma, relacionada à ética.  

 

Para a autora, somente a ação é prerrogativa exclusiva do homem e somente a ação 

depende inteiramente da constante presença de outros, não sendo possível no isolamento. 

Estar isolado é estar privado da capacidade de agir, pois a ação sempre provoca relações. 

 

O ser humano é plural – ele é semelhante e diferente dos demais, e por isso 

necessita do discurso ou da ação para se fazer entender. Ainda de acordo com Arendt 

(2005), a pluralidade humana é a condição básica da ação e do discurso, possuindo o duplo 

aspecto da igualdade e da diferença. A ação e o discurso são os modos pelos quais os seres 

humanos se manifestam uns aos outros e pelos quais podem, também, destacar-se, ao invés 

de permanecerem apenas diferentes. 



 

A intencionalidade da ação do sujeito sobre o mundo ao seu redor, ou ao mundo 

representativo de sua realidade é, segundo Dejours (2002), um fato. De acordo com o autor, 

pode-se conceber a existência de ações do sujeito sobre o real. A noção de ação do real 

sobre o sujeito, porém, é mais enigmática e dificilmente será possível qualificá-la como 

intencional. Este pode ser considerado um problema teórico, pois trata das condições de 

eficiência das interações entre o sujeito e o mundo ou, como assinala Dejours, entre o 

sujeito e o ambiente de trabalho. Neste, a ação é distorcida e é apresentada na forma de 

comportamentos, cuja natureza principal é a capacidade de refletir valores e regras 

impostos pelos diversos contextos externos ao indivíduo. 

 

A análise crítica de Dejours acerca dos pressupostos da pesquisa sobre o fator 

humano indica três preconceitos ou pressupostos reducionistas: os fisicalistas, os 

psicossociologistas e os culturalistas. 

2.4.1. O pressuposto fisicalista 
 

A conduta e a ação são reduzidas em proveito de um componente que foi isolado: o 

do comportamento. O homem é reduzido à sua capacidade de operação (DEJOURS, 2002). 

Segundo o autor, há um postulado sobre a natureza do comportamento humano: se o 

comportamento está submetido a leis naturais e estas são imutáveis, considera-se o 

comportamento humano, por sua vez, invariavelmente submetido a causas identificáveis. 

Para o autor, esse postulado não é absurdo, mas simplificador e redutor. A coerência 

proposta entre os acontecimentos que afetam o mundo das coisas e o comportamento 

humano é conhecida como “pressuposto fisicalista”.  



 

O determinismo do mundo natural sobre o indivíduo, no enfoque do pressuposto 

fisicalista induz às reflexões sobre o também determinismo do mundo social sobre o ser 

humano, cujas críticas de Alberto Guerreiro Ramos soaram de forma contundente. Se o 

indivíduo é concebido como um ser passível de total determinação e alienação, seja por 

quais mecanismos forem, alijado da sua capacidade de atuar, no sentido proposto por 

Hanna Arendt (2005), estar-se-á, então, concebendo a impossibilidade da mudança e da 

inovação, bem como do rompimento de paradigmas e de barreiras naturais, sociais e 

culturais que propiciam, desde tempos remotos, o desenvolvimento humano. 

 

O pressuposto fisicalista trata da eficiência das interações entre o homem (ego) e o 

ambiente de trabalho (real). Nesta abordagem do fator humano, que parte da concepção 

tecnicista, considera-se essencialmente a relação entre o homem, representado como “ego”, 

e o ambiente ou o posto de trabalho, representado como “real”. O problema teórico 

colocado é o das condições de eficiência dessas interações.  

 

Para o referido autor, o estudo dos fatores humanos no sistema homem-máquina-

ambiente produz um corpo de conhecimentos em crescimento acelerado. Métodos 

inteiramente novos são concebidos para acompanhar a capacidade do homem em manipular 

a natureza. 

 

O fator humano é considerado na sua relação com as máquinas e com o ambiente de 

trabalho, no qual o homem funciona. O objetivo de cada esforço é orientar-se para a 



utilização ótima das capacidades do homem e da máquina, a fim de obter o grau mais 

elevado de eficácia do sistema. 

 

 
2.4.2. O pressuposto psicossociologista 
 

Na abordagem do fator humano que se alimenta da psicossociologia, da psicologia 

clínica e de uma parte bem ampla da sociologia, a entidade ou sistema no qual se 

fundamenta a análise é constituída pelas interações entre o homem (ego) e pelos outros 

homens (outro), ou entre o sujeito e os outros. Mais do que de comportamento fala-se, aqui, 

de condutas humanas. A regulação das condutas é compreendida como a resultante das 

interações entre o sujeito e o ambiente humano (DEJOURS, 2002). 

 

Se na abordagem fisicalista o mundo humano foi descartado em prol da técnica, na 

abordagem psicossociologista o mundo do trabalho é reduzido ao mundo intersubjetivo e 

social. O ambiente físico e as especificidades das exigências do posto de trabalho, assim 

como a atividade, no seu sentido ergonômico, são excluídos da análise. Mesmo a sociologia 

do trabalho tradicional, ao tomar por objeto de estudo o emprego, as qualificações ou as 

relações profissionais, descarta muitas vezes de suas investigações a materialidade da 

atividade, ou seja, as técnicas nela envolvidas. 

 

O pressuposto que elimina do determinismo das condutas humanas a análise das 

exigências produzidas pelo ambiente de trabalho é conhecido como “psicologismo”. 

 



Ao inverso do pressuposto fisicalista (em virtude do qual o comportamento humano 

está submetido a leis invariáveis), esse pressuposto admite que as condutas humanas podem 

mudar e são tributárias do desenvolvimento social e histórico. Por outro lado, esse 

pressuposto subjetivista implica a intercambialidade dos contextos e a adaptabilidade 

humana a todos os ambientes (DEJOURS, 2002). 

 

No pressuposto “psicologista” ou subjetivista, não se fala propriamente do conceito 

de técnica. O próprio conceito de organização está preso a uma concepção que remete 

diretamente ao trabalho. A técnica é uma decoração, não sendo vista como um fator 

determinante das condutas humanas.  

 

2.4.3. O pressuposto culturalista 
 

Segundo esse pressuposto, as condutas são essencialmente fatos da cultura e não a 

conseqüência do desenvolvimento da técnica. Entre a cultura, de um lado, e as condutas 

humanas, de outro, considera-se apenas uma mediação, a “interiorização”, concebida 

essencialmente como um fenômeno passivo da introjeção da cultura. Nessa perspectiva, o 

fator humano é determinado por um jogo de interações iniciado a partir de um mundo 

exterior ao próprio trabalho. 

 

Pode-se, a partir da análise de Dejours, afirmar que tanto o fisicalismo, quanto o 

psicologismo e o culturalismo são pressupostos reducionistas, pois no jogo de interações do 

qual participam o sujeito (eu), o ambiente (real) e o outro, cada uma das perspectivas 

considera, somente, uma parte do processo de interação. Assim, visando a suplantar tais 



críticas, Dejours propõe uma definição antropológica da técnica, segundo a qual esta 

representa o ato sobre o real, iniciado a partir de uma cultura e sancionado pelo julgamento 

do outro. A técnica produz a cultura, sendo o ato cultural submetido às exigências da 

história e da sociedade. 

 

Segundo o postulado que fundamenta o ponto de vista antropológico, as relações 

intersubjetivas entre o eu e o outro, que desempenham um papel organizador nas condutas 

humanas, não são redutíveis a um sistema sujeito-outro. 

 

Os conflitos, as relações de poder ou o reconhecimento estabelecem um desafio ao 

real. Um conflito surgido entre duas pessoas nunca visa à postura subjetiva de um ou de 

outro, em si. O conflito visa àquilo que na postura do sujeito relaciona-se a um fazer, a um 

ato, a uma conduta ou a uma ação sobre o real. O julgamento sobre o outro diz respeito à 

relação desse outro com o real. Se há uma condenação em relação à sua postura ou à sua 

atitude subjetiva, é porque ela implica uma maneira de agir sobre o mundo, que é 

desaprovada ou da qual se discorda, ou, ainda, que prejudica os interesses de outros. O 

julgamento, o conflito e o reconhecimento não se referem diretamente ao ser do sujeito, 

mas a seu fazer (DEJOURS, 2002). 

 

A eficácia, representada na relação entre o real (o ambiente) e o outro, não existe em 

si mesma, mas a partir dos julgamentos, residindo aí uma grande complexidade, a propósito 

da dinâmica do reconhecimento. O julgamento é, essencialmente, uma atribuição do outro. 

De um outro ao qual o sujeito está ligado pela tradição. A técnica não é somente do sujeito 

e da cultura, mas também da racionalidade. 



A teorização do conceito de técnica demonstra o entrelaçamento entre o mundo 

objetivo e o mundo humano. A técnica é, ao mesmo tempo, ato de transformação do mundo 

e ato de transformação do sujeito. A abordagem antropológica das técnicas considera que as 

relações sociais e sua evolução apóiam-se inteiramente na evolução das técnicas. A técnica 

está presente, sob uma forma ou outra, em toda atividade humana. Além disso, a técnica é 

um ato sobre o real, iniciado a partir de uma cultura e sancionado pelo julgamento do outro. 

A técnica produz, enfim, a cultura, sendo um ato cultural submetido à exigência da história 

e da sociedade. 

 

Entre a ciência e a técnica, interpõem-se as condutas humanas. Por outro lado, entre 

a sociedade e as condutas individuais (o outro e o eu) interpõem-se os atos técnicos que não 

participam de um processo simples de interiorização. Dessa forma, pode-se dizer que a 

tecnologia é a ciência humana das técnicas, à luz da antropologia. 

 

Para Dejours, o trabalho está sempre situado em contexto econômico. O critério 

isolado de eficácia da atividade sobre o real é insuficiente para dar a uma atividade o título 

de trabalho. É necessário, ainda, que essa eficácia seja útil. Essa utilidade pode ser uma 

utilidade técnica, social ou econômica. Mas o critério utilitário, no sentido econômico do 

termo, é inerente ao conceito de trabalho. Se a eficácia técnica dos atos não se encontra 

submetida a critérios de utilidade (no sentido econômico), ela se encontra no registro do 

lazer ou do não-trabalho. 

 

O trabalho não se deixa apreender convenientemente por uma análise que procura 

considerar os comportamentos humanos a partir de interações entre um sujeito e seu 



ambiente físico – exigências do trabalho. Os comportamentos humanos não podem ser 

corretamente interpretados a partir do universo físico e mental individual (sujeito – real). 

Toda atividade de trabalho está submetida a uma regulação pela interação entre as pessoas. 

 

De acordo com Goffman (2005) as interações humanas ocorrem por meio de 

representações, realizadas dentro de um cenário que, relacionado ao contexto do trabalho, 

pode ser o ambiente organizacional ou do posto de trabalho. Tais representações são, na 

verdade, as atividades de um indivíduo ou de um grupo que se passa em um período 

caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e 

que tem sobre estes alguma influência. As “fachadas”, para o autor, são os equipamentos 

expressivos, de tipos padronizados, intencionais ou inconscientemente empregados pelo 

indivíduo durante sua representação. 

 

O cenário tende a permanecer na mesma posição, geograficamente falando, de 

modo que aqueles que usem determinado cenário como parte de sua representação não 

possam começar a atuação até que se tenham colocado no lugar adequado e devam terminar 

a representação ao deixá-lo. Somente em circunstâncias excepcionais o cenário acompanha 

os atores. Os ambientes de trabalho sujeitos a alternâncias de tempos e espaços, de forma 

sistemática e estruturada, são propícios a serem levados pelos atores, quando em situação 

de inserção em outros cenários da vida cotidiana, pois, de acordo com Goffman (1992), 

toda instituição possui uma tendência ao “fechamento”, à absorção do tempo e do interesse 

de seus participantes, fornecendo-lhes a percepção de um mundo particular. 

 



Para Moscovici (2005), uma representação é sempre uma simbolização, uma 

realização de algo não-familiar, colocando contornos inteligíveis em algo abstrato e 

desconhecido para o observador. Para Goffman (2005), apesar de a representação possuir 

um significado diferente, ela se aproxima do conceito de Moscovici quando aquele autor 

afirma que a representação é moldada e modificada para se ajustar à compreensão e às 

expectativas da sociedade em que é apresentada. Segundo Goffman, outro importante 

aspecto do processo de socialização é a tendência que os atores têm de oferecer a seus 

observadores uma impressão idealizada, inclusive para eles próprios, das realidades que 

estão representando. 

 

A noção de que uma representação apresenta uma concepção idealizada da situação 

é bastante comum. Quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu comportamento 

e seu desempenho tenderão a incorporar e a exemplificar os valores oficialmente 

reconhecidos pela sociedade ou pelo contexto no qual está inserido. Quando uma 

representação é feita, usualmente ocorre numa região extremamente limitada, à qual são 

muitas vezes acrescentados limites relativos a tempo. 

 

A representação de um indivíduo ou de um grupo em uma região de fachada, ou 

ambiente, pode ser vista como um esforço para dar a aparência de que sua atividade nessa 

região mantém e incorpora certos padrões de comportamento e de valores compartilhados. 

Porém, supõe-se que, dependendo do cenário e das “forças subjetivas” que nele atuam a 

aparência proposta por Dejours é o verdadeiro reflexo da introjeção de tais valores. 

 

 



2.5. Os espaços sociais: simbolização e identificação 
 

De acordo com Bourdieu (2005), a realidade é uma representação, instituída por 

meio de simbolizações cuja construção depende, profundamente, do conhecimento e do 

reconhecimento. A dinâmica social ocorre no interior de um espaço social, chamado, por 

ele, de “campo” (THIRY-CHERQUES, 2006), que é um segmento do social cujos agentes 

– indivíduos e grupos – têm disposições ou localizações específicas, a que Bordieu 

denominou habitus. Este é delimitado por valores ou tipos de capital, que lhe dão 

sustentação. 

 

O campo é dinâmico em seu interior, regido por lutas nas quais os agentes buscam 

manter ou alterar suas posições, representativas do status e do poder conferido pelas 

relações no campo, por meio da distribuição de formas de capital específico, cuja 

relevância também é dinâmica. O embate entre indivíduos e grupos institui o habitus, que 

determina as posições no campo e que, em conjunto, determinam o habitus. Dessa forma, 

existe uma relação estruturado-estruturante ou, determinado-determinante. O que estrutura 

algo é, por esse algo, também estruturado. Dessa forma, as atitudes e os comportamentos 

dos indivíduos e dos grupos em determinado campo social são determinados pelas posições 

particulares dos agentes na estrutura de relações. 

 

Para Bourdieu (1992), as disposições no campo, socialmente constituídas, possuem 

uma capacidade geradora, pois orientam as ações. Nesse caso, o sujeito é considerado tanto 

como inserido na estrutura quanto como força estruturante de um campo. A concepção de 

estrutura de Bourdieu difere de outros pensadores estruturalistas, pois, para ele, a estrutura 



é dinâmica, representando um conjunto de relações históricas, sendo produto e produtora de 

ações, condicionada e condicionante. É derivado da conjunção entre as estruturas mentais e 

as estruturas objetivas – o mundo dos objetos – dos agentes sociais. O mundo dos objetos, 

instituído ou tornado inteligível pelos agentes consiste, relativamente à teoria das 

representações sociais proposta por Moscovici, ao fenômeno da objetivação dos conceitos, 

ou seja, à sua transformação em objetos concretos. Ainda segundo Bourdieu (2005), o 

agente social é um operador prático de construções de objetos. 

 

O mundo inteligível, instituído pelas estruturas mentais, só existe porque foi 

pensado a partir das estruturas objetivas. Dessa forma, o habitus é um sistema auto-

condicionado, que busca permanentemente se reequilibrar, que tende a se regenerar e a se 

reproduzir. O habitus é um conhecimento adquirido, um capital, que indica a disposição 

incorporada de um agente em ação, que estrutura o campo e é por ele estruturado. 

 

Segundo Thiry-Cherques (2006), Bourdieu funda uma noção de estruturas 

sincrônicas e inconscientes, mas históricas, como a do campo, e contextuais, como a do 

habitus. Assim, tanto a percepção quanto as condutas de indivíduos e de grupos são 

constituídas segundo as estruturas do que é percebido, pensado e julgado razoável, dentro 

do campo em que estão inseridos. Isto, porém, não transforma o sujeito em um agente 

meramente passivo, pois ele pode, dentro de certos limites, transgredir, ter liberdade em 

relação as suas condutas, podendo expor sua criatividade e sua capacidade de improvisação. 

No entanto, de acordo com Bauman (2008), as liberdades individuais e as responsabilidades 

pagam, nos tempos atuais, um alto preço em um ambiente de incerteza, hesitação e falta de 

controles: a esse preço dá-se o nome de ansiedade. 



2.5.1. As estruturas da dominação social 
 

A dominação social ocorre quando os esquemas de pensamento tornam-se 

naturalizados, determinados pelo posicionamento dos atores no campo. Dessa forma, o 

pensamento dominante é confirmado pelo mundo social, cuja base de sustentação não é 

tornada consciente: a relação de dominação social.  

O mundo social possui divisões arbitrárias que, sendo naturalizadas, adquirem 

legitimação (BORDIEU, 2007). 

 

Os indivíduos ou grupos dominados aplicam àquilo que os dominam esquemas que 

são produtos da própria dominação, ou seja, seus pensamentos e percepções passam a ser 

estruturados de acordo com as estruturas da relação de dominação – submissão, 

reconhecimento da dominação, entre outras. De acordo com o pensamento de Bauman 

(2008), a reestruturação dos pensamentos e das percepções possibilita outras visões, pois 

não se vê o que está demasiado visível. As coisas devem sair do rotineiramente 

estabelecido, para que a busca por suas essências comece a ser feita. 

 

Para Bourdieu (2007), a violência simbólica é decorrente do fato de que as 

estruturas de dominação são produtos de um trabalho incessante de reprodução para o qual 

contribuem agentes específicos: pessoas, instituições, famílias, igrejas, escolas, Estados e 

organizações.  

 



Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às 

relações de dominação, fazendo-as ser vistas como naturais e as tornando partes integrantes 

de seu sistema simbólico. 

 

Para Bordieu, há uma perspectiva pessimista em relação às tentativas de se colocar a 

conscientização como fator relevante no combate à violência simbólica, porque os efeitos e 

as condições de sua eficácia estão inscritos nos corpos, sob a forma de predisposições 

(aptidões, inclinações). Dessa forma, verifica-se um tipo de congruência com a teoria de 

Moscovici (2005), no sentido de que o homem, segundo essas duas visões, sofre uma 

modelagem da qual é difícil escapar. As representações sociais apregoadas por Moscovici 

são espaços e momentos de simbolizações que permitem ao indivíduo inserir-se e tornar-se 

partícipe do mundo.  

 

O fato de a individualidade ser socialmente produzida é uma verdade reconhecida, 

segundo Bauman (2008). Mas o seu oposto ainda precisa ser repetido, com maior 

frequência: a sociabilidade depende da forma como a individualização é enquadrada e 

respondida. 

 

Assim como Moscovici estudou e pesquisou a gênese e o desenvolvimento das 

simbolizações e das representações sociais, a obra sociofilosófica de Bourdieu pode ser 

entendida como uma teoria das estruturas sociais, a partir de conceitos-chave (THIRY-

CHERQUES, 2006). Bourdieu busca, dessa forma, desvendar tramas lógicas ou problemas 

que evidenciem a presença de uma estrutura subjacente ao social. No entanto, Moscovici 

não aponta nessa mesma direção; para este autor, o nível social, com todas as suas 



intercorrências, é o espaço onde se processam os fenômenos das representações: as atitudes 

e as crenças fluentes nesse espaço são os fatores condicionantes da própria estruturação do 

ambiente social. 

 

O pensamento de Bourdieu possui uma função essencialmente crítica, ao buscar 

desvelar as articulações do social, por meio da análise dos mecanismos de dominação, da 

produção de idéias e da gênese de condutas e comportamentos (THIRY-CHERQUES, 

2006). 

 

Bourdieu rechaça a negação da prática dos agentes, a sua participação na produção 

da realidade, ou seja, considera o indivíduo um ator ativo na relação com o ambiente; no 

entanto, impõe limites a essa atividade, quando mantém a noção de que o sentido das ações 

mais pessoais não pertence ao sujeito, mas ao sistema de relações nas quais e pelas quais 

elas se realizam (BOURDIEU, 1990). Com isto, segundo Thiry-Cherques (2006), ele se 

coloca a meia-distância entre o subjetivismo, que desconsidera a gênese social das condutas 

individuais, contrariando a teoria das representações sociais, e o estruturalismo, que 

desconsidera a história e as determinações dos indivíduos. Bourdieu aceita a idéia de que 

são os agentes sociais que constroem a realidade social, embora sustente que o princípio 

dessa construção seja estrutural. Neste ponto, o autor relativiza a primazia das estruturas 

sociais. Bourdieu se preocupa com o pensamento que não leva em consideração a situação 

em que se pensa, o contexto em que se está imerso, como a teorias que partem de uma 

lógica fundada no social. 

 



O poder simbólico não pode ser exercido sem a colaboração dos que lhe são 

subordinados, que a ele se subordinam porque o “constroem” como poder. Essa construção 

não é um ato intelectual consciente, mas é resultante de um poder inscrito na forma de 

esquemas de percepção e de disposições que o tornam sensível a certas manifestações 

simbólicas do poder, ou seja, a esquemas de representações que lhes permitem a afiliação a 

um determinado contexto ou ambiente social. 

 

O rompimento com a dominação só pode ocorrer quando os dominados deixam de 

adotar os pontos de vista dos dominantes e, para que isso ocorra, é imprescindível que 

ocorra a ruptura com o status quo, por meio da desconsideração dos fatores condicionantes 

do pensamento dominante. Para se conceber um projeto revolucionário, uma ambição 

pensada de transformar o presente por referência a um futuro projetado, é preciso ter um 

mínimo de controle sobre o presente (BAUMAN, 2008). 

 

Entre as importantes contribuições das formulações de Bourdieu, destacam-se: o 

desvendamento de mecanismos profundos de poder, pois a história do campo é a que se faz 

por meio das lutas no interior do mesmo; a possibilidade de identificação das posições 

relativas que os agentes ocupam num campo, que é um espaço de relações; a possibilidade 

de estudar as estratégias utilizadas pelos agentes (inconscientes) no campo em prol de seus 

interesses, mobilizando os tipos de capital (recursos de poder) nessa disputa. 

 

 

 



2.6. As representações sociais do mundo do trabalho e suas influências nos 
comportamentos humanos 

 

Idéias sobre representações situaram-se como o elemento central na emergência da 

ciência cognitiva. No entanto, segundo esta perspectiva, a representação era vista num 

sentido muito restrito, como uma construção mental de um objeto externo. Com o 

desenvolvimento do conceito de representação pela Psicologia Social, este passou a ter um 

sentido mais dinâmico, referindo-se tanto ao processo pelo qual as representações são 

elaboradas, quanto às estruturas de conhecimento que são estabelecidas. Na verdade, foi 

por meio da articulação entre processo e estrutura, na gênese e organização das 

representações, que a Psicologia Social ofereceu uma perspectiva distinta daquela da 

cognição social (MOSCOVICI, 2005). No entanto, a Teoria das Representações Sociais 

promoveu rupturas na harmonia das relações indivíduo-sociedade, buscada pela Psicologia 

Social. As rupturas propostas recolocaram nos espaços constitutivos da teoria e do método 

em Psicologia Social um lugar para o mundo social e seus imperativos, sem perder de vista 

a capacidade criativa e transformadora dos sujeitos.  

 

A Teoria das Representações Sociais se articula tanto com a vida coletiva de uma 

sociedade como com os processos de constituição simbólica, nos quais sujeitos sociais 

lutam para dar sentido ao mundo, entendê-lo e nele encontrar seu lugar, por meio de uma 

identidade social (JOVCHELOVITCH, 2003). 

 

Para a autora, o “social” tem sido uma categoria problemática em Psicologia Social. 

Seja porque o conceito é apenas considerado uma variável dependente, seja porque encobre 

falhas de tradições individualizantes. De qualquer modo, considera-se que pouco se 



problematizou sobre a natureza humana no social como elemento constitutivo de 

fenômenos psicossociais.  

 

De acordo com a perspectiva histórico-crítica, o social tem sido visto como 

sinônimo das condições concretas da vida, que envolvem desde relações sociais de 

produção até mecanismos institucionais de vários tipos. Sem desconsiderar a importância 

de tais aspectos, importa explorar os significados que a vida social assume em sua 

dimensão pública, no espaço dos encontros, seja de forma direta, seja através de mediações 

institucionais. 

 

O termo “público” indica dois fenômenos interligados, mesmo que não idênticos: 

em primeiro lugar, o que é público pode ser visto e ouvido por todos e possui a máxima 

publicidade; em segundo, o termo “público” se refere ao mundo tal qual ele é, na medida 

em que é comum a todos e se diferencia do espaço privado de cada um dentro dele. Nessa 

perspectiva, a esfera pública estabelece as fronteiras que tanto ligam quanto separam os 

indivíduos, que tanto os une quanto os impede de encontrar-se (ARENDT, 2005). 

Conforme relata Jovchelovitch (2003): 

 

“A esfera pública, portanto, como o espaço que existe em função da 
pluralidade humana, como o espaço que se sustenta em função da 
diversidade humana, como o espaço que produz a noção de 
transparência e “prestação de contas”, como o espaço que encontra 
sua forma de expressão no diálogo e na ação comunicativa, traz 
para o centro da nossa análise a dialética entre o Um e o Outro, e 
sublinha a importância das relações entre sujeito-outros sujeitos-
sociedade para dar conta dos possíveis significados tanto da vida 
individual como da vida pública.” 



O propósito de todas as representações é tornar algo não-familiar em familiar. A 

familiarização é sempre um processo construtivo de ancoragem e objetivação, em que o 

não-familiar passa a ocupar um lugar dentro do mundo familiar; por isso, a psicologia 

social do conhecimento se interessa pelos processos por meio dos quais o conhecimento é 

gerado, transformado e projetado no mundo social (MOSCOVICI, 2005). 

 

A representação social é definida como “um sistema de valores, idéias e práticas, 

com uma dupla função: primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 

orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar 

que a comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes 

um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e 

da sua história individual e social” (MOSCOVICI, 2005). As representações são 

consideradas, de acordo com Moscovici, formas de conhecimento social que possuem duas 

faces: a face figurativa, ou imageante, e a face simbólica.  

 

De acordo com a Teoria das Representações Sociais, as reações dos indivíduos aos 

acontecimentos, suas respostas aos estímulos, estão relacionadas a definições comuns a 

todos os membros da comunidade à qual eles pertencem. Segundo Jodelet (1984), a 

representação é uma forma de conhecimento prático que conecta um sujeito a um objeto. 

Definir esse conhecimento como prático refere-se à experiência a partir da qual ele é 

produzido e, sobretudo, ao fato de que a representação é empregada para o “agir” no 

mundo. As representações sociais, sendo formas de conhecimento prático, inserem-se entre 

as correntes que estudam o conhecimento do senso comum. (SPINK, 2003). 

 



O processo de elaboração das representações não leva em consideração apenas o 

indivíduo isolado, mas também, as respostas individuais que manifestam tendências do 

grupo ao qual o indivíduo pertence ou é afiliado. Além disso, as representações devem ser 

analisadas por meio da articulação de seus elementos afetivos, mentais, sociais, cognitivos, 

lingüísticos e comunicativos às relações sociais que afetam as próprias representações e à 

realidade material e social sobre a qual elas intervêm. As representações devem ser 

remetidas às condições sociais que as possibilitaram. 

 

Como formas de conhecimento prático que orientam as ações no cotidiano, sua 

elaboração se dá na interface de duas forças: de um lado, os conteúdos circulantes na 

sociedade; de outro lado, as forças decorrentes do próprio processo de interação social e as 

pressões para definir uma dada situação de forma a confirmar e manter identidades 

coletivas (SPINK, 2003). 

 

De acordo com a autora, o contexto em que as representações são elaboradas pode 

ser definido não somente pelo espaço social em que a ação se desenrola, mas também a 

partir de uma perspectiva temporal: o tempo curto da interação, que tem como foco a 

funcionalidade das representações; o tempo médio, que é o tempo vivido no processo de 

socialização – o território do habitus, segundo Bourdieu; e o tempo longo, domínio das 

memórias coletivas onde estão depositados os conteúdos culturais acumulados pela 

sociedade, também denominado “imaginário social”. Para Spink (in Guareschi e 

Jovchelovitch, 2003) quanto mais a análise engloba o tempo longo e, portanto, os 

conteúdos do imaginário social, mais se aproxima dos núcleos estáveis das representações. 

 



A teoria proposta por Moscovici pressupõe que o mundo seja totalmente social e, 

dessa forma, todas as informações obtidas já vêm distorcidas por representações impostas 

pelos contextos: familiar, social, cultural, organizacional, entre outros. 

 

Por ser o propósito central das representações sociais tornar familiar ou inteligível 

ao indivíduo aquilo que lhe é não-familiar ou ininteligível e, portanto, sem um arcabouço 

referencial que lhe dê a segurança do conhecimento e do domínio do contexto, as 

representações sociais seriam, de certa forma, mecanismos de inserção do indivíduo no 

mundo em que vive. Esta perspectiva, à luz da Psicologia Social, mostra a força do 

desconforto psicológico experimentado pelos sujeitos quando em situações onde há falta de 

referências e de identidades com as quais poderão se reconhecer como parte do grupo 

social. 

 

Desse modo, para Moscovici (2005), as representações possuiriam duas funções 

principais. 

 

a) Tornar convencionais os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram: 

cada experiência é somada a uma realidade predeterminada por convenções, 

que claramente define suas fronteiras, distingue mensagens significantes de 

mensagens não-significantes e que liga cada parte a um todo e coloca cada 

pessoa em uma categoria distinta. Nenhuma mente estaria livre dos efeitos de 

condicionamentos anteriores que lhe são impostos por suas representações, 

linguagem ou cultura. Os pensamentos são organizados de acordo com um 

sistema que está condicionado, tanto pelas representações quanto pela cultura. 



Só pode ser visto ou percebido aquilo que as convenções subjacentes 

permitem; tais convenções, no entanto, permanecem inconscientes. As 

representações constituem, assim, um tipo de realidade. 

b) Prescrever as formas pelas quais o mundo será entendido. As representações 

se impõem sobre os indivíduos com uma grande força, que consiste na 

combinação de paradigmas que conduzem as ações e de uma tradição que 

decreta o que deve ser pensado.  

 

Sob este enfoque, a visão do homem é a de um ser determinado pelo ambiente, seja 

este de qual natureza for, talvez impossibilitado de sobrepujar o que lhe é imposto. Tal 

visão determinista mostra-se incoerente com a existência do homem inovador, criativo, que, 

apesar de reconhecer o peso do determinismo social, econômico e cultural, possui a 

capacidade de ultrapassar os paradigmas impostos por esses contextos. A submissão 

acrítica ao status quo pressupõe a existência de uma força ideológica que guia os 

pensamentos e as ações. Essa força é tanto mais poderosa quanto mais eficazes forem os 

mecanismos que possibilitam a introjeção de valores e de crenças pelos indivíduos. 

 

Para Moscovici (2005), todas as ideologias e todas as concepções de mundo são 

meios criados para solucionar tensões psíquicas ou emocionais, devidas a um fracasso ou a 

uma falta de integração social; são, portanto, compensações imaginárias, que teriam a 

finalidade de restaurar um grau de estabilidade interna. As representações seriam criadas 

para o exercício do controle e mesmo da sobrevivência, pois elas filtram as informações 

que provêm do ambiente e, dessa forma, controlam o comportamento individual. 

Funcionam como uma espécie de manipulação do pensamento e da estrutura da realidade. 



No entanto, as manipulações realizadas visando ao exercício do poder pelo contexto, não 

são discutidas por Moscovici. 

 

A teoria das representações sociais baseia-se em dois processos: o da ancoragem e o 

da objetivação.  

 

A ancoragem é um processo que transforma algo estranho e perturbador para o 

nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 

que pensamos ser apropriada. Ancorar significa classificar e dar nome a alguma coisa. 

Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em 

nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele. 

 

A objetivação transforma algo estranho em algo quase concreto, ou seja, transfere o 

que está na mente em algo que existe no mundo físico. A objetivação une a idéia de não-

familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. Percebida 

primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação torna físico 

e acessível esse universo. Toda representação torna real o que antes era abstração. Enfim, 

objetivar é reproduzir um conceito em uma imagem. 

 

 

2.7. A delimitação dos espaços sociais 
 

Seguindo uma ordem diferente, em função de uma visão de mundo que permite 

enxergar o indivíduo como alguém com a capacidade de se sobrepor às regras e valores 



impostos, apesar de também considerar a forte determinação dos valores sociais e culturais 

sobre as pessoas, o pensador Alberto Guerreiro Ramos propõe uma “transavaliação” do 

social. Segundo Ramos (1981), o determinismo social sobre o comportamento humano, que 

é um fator reducionista, é fruto de uma exacerbação da visão sociológica sobre os 

fenômenos. 

 

Segundo esse autor, os pensadores clássicos nunca imaginaram a socialidade como 

uma condição peculiar ao homem, mas sim uma condição que ele partilhava com outros 

animais. Os pensadores clássicos estavam preocupados com aquela característica do 

homem que faz dele uma criatura sui generis, que não se inclui completamente no reino 

natural, e reconheciam que essa característica é a percepção que o homem tem da atividade 

da razão em sua psique. Pelo exercício da razão, e vivendo de acordo com os imperativos 

éticos dessa razão, o homem transcende a condição de um ser puramente natural e 

socialmente determinado, e se transforma em um ator político. 

 

A própria idéia de uma ciência social afirmada com base na presunção de que o 

indivíduo é fundamentalmente um ser social, e que suas virtudes devem ser avaliadas 

segundo critérios socialmente estabelecidos, era inconcebível para Aristóteles e para os 

pensadores clássicos em geral. As correntes de pensamento que hoje prevalecem em 

matéria de ciência social formal, apóiam-se numa visão sociomórfica do homem, visão que 

reduz o ser humano a um ser eminentemente social. 

 

Assim, quando o indivíduo é definido dessa forma, a suposição é a de que a ordem 

de sua vida lhe é concedida como algo extrínseco. A ordem da sociedade é possível na 



medida em que seus membros, com base em um cálculo utilitário de consequências, 

regulam e limitam as próprias paixões, de modo a não ameaçarem seus interesses práticos. 

Para o referido autor, a sociedade é o próprio mercado amplificado. Os valores humanos 

tornam-se valores econômicos e todos os fins têm a mesma categoria (RAMOS, 1981). 

 

As representações sociais, segundo a teoria de Moscovici (2005), são tanto 

mecanismos que servem ao conforto psicológico do indivíduo quanto aos mecanismos de 

manipulação do poder estabelecido, o espaço das simbolizações. Símbolos pressupõem a 

capacidade de evocar presença, apesar da ausência. Nesse sentido, eles criam o objeto 

representado, construindo uma nova realidade para a que já está estabelecida e provocando 

uma fusão entre o sujeito e o objeto, porque os símbolos são a expressão da relação entre 

eles. 

 

As representações sociais, porque simbólicas, se constroem sobre a capacidade 

representacional de um sujeito psicológico (JOVCHELOVITCH, 2003). Os processos que 

engendram as representações estão imersos na comunicação e nas práticas sociais, tais 

como: diálogos, discursos, rituais, padrões de gestão e de produção, arte e cultura. A 

realidade social, representada por “outros”, desempenha um papel constitutivo na gênese 

das representações, da atividade simbólica e do próprio indivíduo.  

 

As representações sociais perpassam o conjunto da sociedade ou de determinado 

grupo social, como algo anterior e habitual, que se reproduz a partir das estruturas e das 

próprias categorias de pensamento do coletivo ou dos grupos. A análise das representações 



sociais desloca-se do indivíduo para os fenômenos produzidos pelas construções 

particulares da realidade social. 

 

A teoria de Guerreiro Ramos vai ao encontro da teoria de Moscovici quando 

determina a existência de uma política cognitiva, cujo objetivo é distorcer os fatos e as 

informações para o controle dos contextos. Segundo esse autor, a política cognitiva é parte 

da psicologia da sociedade centrada no mercado. Ela consiste no uso consciente ou 

inconsciente de uma linguagem distorcida, cuja finalidade é levar as pessoas a 

interpretarem a realidade em termos adequados aos interesses dos agentes diretos e/ou 

indiretos de tal distorção, visando a produzir crenças e desconhecimentos, por meio de 

padrões distorcidos. 

 

A noção de delimitação organizacional (abordagem substantiva da organização) 

pressupõe, não apenas que há múltiplos tipos de organização, mas também, e mais 

importante ainda, que cada um deles pertence a enclaves distintos, no contexto geral da 

sociedade. As organizações formais convencionais constituíram, até agora, o interesse 

principal da teoria organizacional contemporânea, o que tem inibido teóricos da 

organização em relação à dedicação a uma análise sistemática e acurada da variedade de 

sistemas sociais que constitui o espaço macrossocial.  

 

 

 

 



2.8. As interações indivíduos/ambientes organizacionais e seus reflexos na produção de 
comportamentos 

 

Conforme acentuou Laing (1971) “toda identidade requer a existência de outro: de 

algum outro em uma relação graças à qual se atualiza a identidade de si próprio”. A relação 

com o outro, que fundamenta a análise da interação, é assim definida por Enriquez (1990): 

“O outro não existe enquanto existe apenas para nós, o que significa que uma forma de 

relacionamento – identificação, amor, solidariedade, hostilidade – é indispensável para 

construir o que quer que seja com o outro”. 

 

A interação insere-se na esfera das identidades coletivas que delimitam a origem 

social dos indivíduos, presente nas organizações. Esse tipo de interação estabelece 

numerosas relações e clivagens que recortam universos sociais distintos: superior e base, 

executivos e operários, grupos socioprofissionais, masculino e feminino, nacionais e 

estrangeiros, velhos e jovens, entre outros. Segundo Clegg (1989), essas relações sociais 

contribuem para a construção da “ordem social”, colocando em jogo as relações de poder e 

de significados. 

 

As interações podem ser formais, codificadas por um conjunto de regras e 

procedimentos explícitos, ou informais, originárias de relações tecidas espontaneamente 

nos locais de trabalho. A realidade, no entanto, combina continuamente estas duas formas 

de interação. 

 

Como todo comportamento é uma forma de comunicação, toda interação supõe, por 

definição, um modo de comunicação. As interações entre indivíduos e ambientes revelam-



se por meio de seus comportamentos. Ao conjunto de obrigações, de expectativas que têm 

por finalidade a preservação, dá-se o nome de ritual. O ritual é um modo de conduzir o 

indivíduo a comportamentos adequados para a interação, de acordo com Joseph (2000). 

 

As motivações que levam à criação dos vínculos que os indivíduos estabelecem ao 

longo de suas vidas, tentam ser explicadas por diversas áreas do conhecimento, 

principalmente a Psicologia, a Sociologia e a Filosofia. Sob uma perspectiva psicológica, as 

teorias de ligação afetiva estão presentes em estudos que explicam a formação de vínculos 

por meio de pressupostos da aprendizagem social, da teoria psicanalítica, da teoria 

cognitivo-comportamental. Em outras vertentes psicológicas imbricadas nos postulados da 

Psicologia Social, podem ser encontradas explicações sobre vínculos sociais em 

microteorias sobre processos de identificação social, categorização social, comparação 

social, entre outras. 

 

Na perspectiva sociológica, os vínculos de natureza social são explicados com base 

em interações de troca ou por meio de normas de regularização social, sintetizadas no 

princípio de reciprocidade, que se assenta em duas exigências sociais básicas: (a) deve-se 

ajudar a quem nos ajuda; (b) não se deve prejudicar quem nos beneficia. Da Filosofia 

decorrem as implicações de vínculos sociais, analisados a partir de uma visão ampla de 

cooperação social, conforme assinalam Siqueira e Gomide (2004). 

 

Durante as décadas de 1960 e 1970, ocorreram significativas alterações na 

compreensão dos fatores capazes de influenciar resultados organizacionais advindos da 

força de trabalho. Satisfação e envolvimento com o trabalho dominaram as pesquisas que 



buscavam identificar possíveis preditores de níveis de produtividade e desempenho. Tais 

estudos visavam, e atualmente ainda visam ao aprofundamento da compreensão do 

comportamento humano no trabalho. 

 

As interações entre o indivíduo e o ambiente pressupõem relações de troca 

econômica e social. Segundo Blau (1977), existem diferenças marcantes entre estas trocas. 

A econômica refere-se a um sentido utilitário entre duas partes, dentro de um contexto 

predefinido, na forma de um contrato, em relação ao qual cada uma das partes conhece o 

que deve oferecer e receber da outra. A permuta econômica é realizada com base em um 

contrato no qual é estipulado o que será trocado entre as partes. A troca social, no entanto, 

não obedece a regras e contratos preestabelecidos, ocorrendo com base na confiança que se 

constrói entre as partes. A troca social está assentada na confiança mútua gerando, entre os 

envolvidos, sentimentos de gratidão, obrigação pessoal e confiança. 

 

Preocupações de naturezas diversas refletem a necessidade de realização de estudos 

sobre o quanto o trabalho e as condições diante das quais ele é realizado podem influir no 

bem-estar dos trabalhadores e na produtividade organizacional. O objeto de estudo não 

consiste, apenas, em relações unidirecionais, no impacto das pessoas sobre o espaço 

organizacional e no espaço organizacional sobre as pessoas, mas no processo de 

retroalimentação entre comportamentos e experiências dos indivíduos nesses ambientes. 

 

 

 



2.8.1. Desvendando a congruência entre o indivíduo e o ambiente: uma revisão de 
pressupostos sobre suas inter-relações 
 

O desenvolvimento de conceitos e métodos para analisar as relações entre indivíduo 

e ambiente encontra-se no âmago das preocupações da Psicologia Ambiental, sendo sua 

unidade de análise a inter-relação entre o indivíduo e o ambiente, nas dimensões de tempo e 

de espaço. Quando o ambiente referido é a organização na qual o trabalho se desenvolve, a 

questão passa também a ser foco da Administração. 

 

O ambiente nunca é neutro, nem livre de valor, mas confinado pela cultura. Ele 

transmite, continuamente, significados e mensagens e representa uma parte essencial da 

ação humana, de acordo com Moser e Uzzell (2003). O ambiente não é apenas um 

construto social; ele é real e é utilizado para atribuir significado, promover identidade, 

localizar o indivíduo socialmente, culturalmente e economicamente. 

 

Essa interação é dinâmica porque os indivíduos agem sobre o ambiente que, por seu 

turno, modifica e influencia as condutas humanas, conforme destaca Moser (1998). 

Analisar como o indivíduo avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo tempo, analisar como 

ele está sendo influenciado por esse mesmo ambiente, são preocupações de estudos 

psicológicos, sociológicos e administrativos que buscam a compreensão desse complexo 

aspecto da dinâmica organizacional. 

 

Determinadas especificidades ambientais tornam possíveis algumas condutas, 

enquanto inviabilizam outras. Necessário se faz entender os motivos pelos quais o 

indivíduo reage às condições constringentes do ambiente, dos espaços e dos tempos dentro 



dos quais os indivíduos operacionalizam suas ações, especialmente as laborais. A avaliação 

e a percepção que os indivíduos têm desses ambientes vão influenciar, sobremaneira, os 

seus modos de atuação, suas condutas e comportamentos. 

 

O entendimento das causas do comportamento se pauta, de modo relevante, na 

relativa contribuição dos atributos pessoais e situacionais, na relação pessoa-ambiente. Uma 

hipótese que atravessa o tempo se refere ao fato de as organizações tenderem à 

homogeneidade da personalidade: convergência entre um grupo de pessoas com atributos 

relacionados e um grupo de atributos relacionados ao ambiente, segundo Schneider, Smith 

e Goldstein (2000). As características principais dos indivíduos na organização tendem a se 

tornar restritas, em função da crescente homogeneização de valores, atitudes e de 

personalidade (GIBERSON, RESICK e DICKSON, 2005). Para esses autores, os valores 

motivam as ações e são elos entre as características individuais e seus comportamentos. 

 

Apesar de serem poucos os resultados disponíveis de estudos relevantes que 

relacionam a adequação pessoa-ambiente com a performance e a efetividade 

organizacional, a existência de consequências negativas dessa adequação são informadas 

pelos autores citados, tal como a redução da efetividade organizacional. Embora 

consequências positivas como a harmonia, o afeto, a socialização e o ajustamento estejam 

associadas a uma boa adequação, os mesmos autores sugerem que tanto estas quanto a 

homogeneidade de idéias, valores e comportamentos podem levar a uma inabilidade 

organizacional para adaptar-se ao ambiente e mudar em decorrência do contexto. 

 



Uma questão sistematicamente colocada nas análises sobre as relações entre 

indivíduos e ambientes é se as ações são funções de fatores internos ou de fatores 

situacionais. De acordo com Hogan e Roberts (2000), é na interação que a ação acontece. 

Para estes autores, o comportamento é uma função da personalidade do indivíduo, do seu 

papel durante uma interação, e a agenda para a interação. A interação provê o formato 

estruturado, previsível e com significado das necessidades de atenção, aceitação e 

oportunidades de sucesso das pessoas. Toda interação tem a mesma estrutura: agenda 

(projeto, pretexto ou tema) e papéis. Agenda e papéis fornecem o contexto ou veículo 

psicológico para uma interação. 

 

De modo geral, as pessoas escolhem atividades e interações que são consistentes 

com suas identidades e evitam atividades e interações discordantes com as mesmas, 

podendo se adequar a elas, também. A interação pessoa-situação ocorre entre a identidade 

da pessoa, o papel que ela deve utilizar, a agenda e as implicações da interação para a sua 

reputação. 

De acordo com Moser (1998), a dimensão temporal tem sido negligenciada, 

principalmente no âmbito dos estudos da psicologia do trabalho. Revelar as implicações da 

relação do indivíduo com o tempo é fundamental para o aprofundamento da compreensão 

do fator humano nas organizações. 

 

As reflexões teóricas apresentadas serviram de sustentação para a investigação 

realizada. Durante o desenvolvimento do trabalho, demandas relativas a teorias e conceitos 

relacionados ao tema emergiram, em virtude do processo de aprofundamento conceitual e 

da análise dos dados advindos da pesquisa.  



O item seguinte refere-se aos aspectos metodológicos do estudo que informa os 

caminhos pelos quais a investigação se desenvolveu. 

 



3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A tese apresentada nesta pesquisa refere-se às influências exercidas pela 

organização do trabalho em regime de confinamento: nas representações da realidade 

organizacional; na introjeção de valores organizacionais; e na construção e alteração de 

comportamentos sociais. A investigação, de caráter exploratório e com finalidades 

explicativas e interpretativas, teve como base a Teoria das Representações Sociais, cujos 

métodos de coleta e análise das informações pautaram-se na evocação livre e na análise do 

discurso. A intenção de tais escolhas metodológicas foi a de possibilitar a emergência de 

significados da esfera simbólica e do desvelamento de intencionalidades de trabalhadores 

submetidos a atividades arriscadas, em ambientes reclusos e com periodicidades de tempo 

não inferiores a quinze dias ininterruptos. 

 

De acordo com Costa (2004), é possível explorar subjetividades tanto pela via da 

pesquisa e campo quanto do diálogo, numa conjugação de discursos e teorias, explicando-

se, dessa forma, a utilidade e a importância da análise dos discursos dos indivíduos na 

construção da vida social. A análise dos discursos busca relacionar lugares e falas e, nesse 

intuito, integra contribuições de diversas áreas. Por ser sempre circunstancial, o discurso é 

construído e reconstruído a partir de recursos interpretativos particulares e dentro de 

contextos específicos (GILL, 2003). 

 

O discurso remete a uma estrutura de reprodução social, exposta por meio da 

regularidade da linguagem, que dessa forma pode ser interpretada e compreendida. 



Conforme informam Spink e Menegon (2000), qualquer fenômeno social pode ser 

interpretado à luz das regularidades com que é apresentado. 

 

Os estudos centrados no processo de elaboração de representações têm como 

propósito o entendimento da construção de teorias de interface entre explicações cognitivas, 

investimentos afetivos e demandas concretas derivadas de ações no cotidiano (SPINK, 

2003). A coleta de dados nesse tipo de pesquisa exige entrevistas aprofundadas, aclopadas a 

levantamentos paralelos sobre os contextos sociais investigados e sobre conteúdos 

históricos que informam os indivíduos como sujeitos sociais. Trata-se, assim, do que pode 

ser denominado de “sujeitos genéricos” que, quando devidamente contextualizados, têm a 

capacidade de representar o grupo no indivíduo. 

 

Modelos explicativos em ciências humanas e sociais não requerem a validade 

generalizante de leis abrangentes, de acordo com Wagner (in Guareschi e Jovchelovitch, 

2003). Um modelo explicativo mais adequado a essas ciências é o modal, que requer o 

estabelecimento de uma relação sintética entre uma condição ou evento explicativo e um 

fenômeno a ser explicado. O nível de avaliação utilizado na pesquisa informa em que nível 

o fenômeno foi mapeado, implicando uma determinação ontológica do processo 

apreendido. Nesse sentido, a decisão metodológica presente no estudo foi também uma 

decisão ontológica, porque a realidade somente é mostrada no processo de interação. Dessa 

forma, a avaliação e a análise foram consideradas partes indissociáveis do processo de 

interação com o fenômeno estudado. 



A metodologia propôs que se partisse das principais categorias de representações, 

presentes na emersão dos conteúdos perceptivos, para sua posterior ampliação 

interpretativa, por meio da análise dos discursos dos trabalhadores. 

 

Pretendeu-se que os resultados da pesquisa propiciassem a compreensão de 

fenômenos relativos à influência da organização do trabalho em comportamentos de 

trabalhadores, fornecendo contribuições relevantes para o campo da Administração e da 

Psicologia Organizacional. A partir dos dados obtidos foi possível interpretar e inferir sobre 

os fenômenos sem, no entanto, se proceder a generalizações, em virtude da delimitação do 

estudo. Embora as conclusões obtidas a partir da análise dos dados não sejam passíveis de 

generalização, entende-se que se tenha chegado a um mapeamento das principais 

percepções relativas a valores e comportamentos, limitando-se, assim, aos casos e 

fenômenos estudados. 

 

 

3.1. O Desenho da Pesquisa 
 

A verificação da tese exposta neste estudo implica análise e interpretação de 

relações e interações existentes entre as principais categorias do estudo. As categorias de 

análise e suas relações estão representadas no Modelo de Análise apresentado na figura 1, 

que demonstra o modo como o estudo se desenvolveu. Explicitam-se, em seguida, os 

elementos do Modelo. 

 

 



Figura 1: Modelo de Análise 
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3.1.1. Explicitação dos elementos do Modelo de Análise: 
 

O campo onde se desenvolveu a análise proposta refere-se à organização do trabalho 

em regime de confinamento. No desenvolvimento da pesquisa, foram feitas análises 

comparativas entre os discursos do grupo de pesquisa e os do grupo de controle, nas 

seguintes dimensões:  

 

Representações sociais do ambiente organizacional 

Determinação e análise das representações que os indivíduos constroem sobre o seu 

ambiente organizacional (regime de confinamento), utilizando-se o Método de Evocação 

Livre. 

 

Percepções relativas a valores introjetados e comportamentos sociais 

Conhecimento e interpretação dos resultados relativos às percepções dos 

trabalhadores sobre valores, comportamentos sociais e competências percebidas, utilizando-

se o Método de Análise do Discurso, por meio de entrevistas semi-estruturadas. Na 

elaboração do documento de entrevista e na condução do processo, consideraram-se 

categorias, representadas pelas seguintes dimensões: 

 

a) dimensão valores organizacionais: aqueles disseminados, de modo formal, 

pelas organizações estudadas; 

b) dimensão comportamentos sociais: propensão à colaboração, propensão à 

competição, propensão à agregação, propensão à solidariedade, propensão ao 

trabalho em equipe, respeito à hierarquia e às regras; 



c) dimensão competências percebidas: aspectos relacionados aos resultados 

esperados na função exercida. 

 

3.1.2. Suposições do estudo 
 

O Modelo de Análise da pesquisa foi  baseado em duas suposições: 

• Suposição 1: A organização do trabalho em regime de confinamento gera 

representações sociais que influenciam a introjeção de valores organizacionais. 

• Suposição 2: A organização do trabalho baseada em regime de confinamento 

gera representações sociais que influenciam os comportamentos sociais dos 

trabalhadores. 

 

 

3.2. A coleta e a análise dos dados 
 

A metodologia que norteou a pesquisa congrega a utilização de métodos e técnicas 

que propiciam a compreensão da construção social dos indivíduos sobre os temas 

estudados, utilizando-se, essencialmente, a evocação e a interpretação dos seus discursos, 

 

Por privilegiar a linguagem verbal no sentido do encadeamento de idéias na 

produção de sentidos, a pesquisa foi realizada por meio da evocação dos conteúdos e de 

entrevistas semi-estruturadas, direcionadas para a natureza temática e para os objetivos 

desta tese. 

 



Tais temáticas, por serem essencialmente subjetivas, prescindiram, para sua análise, 

da provocação da emersão de seus conteúdos, bem como do aprofundamento das principais 

categorias apresentadas propiciando-se, assim, o delineamento de construções sociais 

relativas ao contexto no qual o trabalho se desenvolveu. As representações, as introjeções 

de valores relativos ao trabalho e às empresas e o desenvolvimento de comportamentos na 

interação indivíduo/ambiente de trabalho foram dimensões centrais, impulsionadoras do 

presente estudo.  

 

A pesquisa foi realizada em duas organizações brasileiras com sedes na região do 

Grande Rio, possuidoras do regime de trabalho em confinamento. Essas organizações 

caracterizam-se por serem de grande porte, com atuação internacional e por terem estreitas 

relações no ramo de negócios em que operam. Por questões relacionadas à ética da 

pesquisa, as organizações receberam as seguintes denominações: Organização 1 e 

Organização 2, cujos segmentos de atuação estão situados na exploração, no transporte, no 

refino e na produção de energia e de petróleo. 

 

Em cada uma das organizações, a amostra do estudo obedeceu ao critério de 

pertencimento ao quadro organizacional. Para cada organização foram definidos grupos de 

controle, com atuação similar aos grupos de pesquisa, cujo trabalho fosse desenvolvido sob 

um regime de não-confinamento. O tempo de confinamento, no caso das duas empresas, foi 

idêntico, para o controle dos fatores que se queria avaliar. 

 

O propósito foi o de verificar a construção das representações e a sua interpretação, 

dos grupos confinados e dos grupos de controle, durante a etapa da evocação das 



representações. A comparação se deu entre os grupos com regimes diferenciados 

(confinados e não-confinados) e não entre as empresas, considerando-se os impactos e as 

influências que o regime de trabalho de confinamento em ambiente de alto risco 

proporciona às construções sociais de seus empregados. 

 

Para a composição dos grupos de sujeitos da pesquisa, foi usado o critério da 

acessibilidade em conjugação com o critério da representatividade dos trabalhadores na 

produção dos ambientes e contextos. Estipulou-se o número mínimo de dez sujeitos para 

cada categoria: grupo de pesquisa e grupo de controle. Os sujeitos deveriam ter entre cinco 

e 10 anos de trabalho, inclusive, no mesmo ambiente da empresa. A escolha dos 

componentes do grupo de controle seguiu as mesmas regras daquelas do grupo estudado. A 

figura 2 apresenta a estrutura da amostra. 

 
Figura 2: Estrutura da amostra   
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As entrevistas foram realizadas nos períodos de folga dos empregados, por não ter 

sido possível a interação com as empresas, em virtude de serem trabalhos localizados em 



ambientes de risco. Essa opção foi, possivelmente, um limitador do número de casos 

envolvidos, mas a autenticidade dos relatos dos sujeitos, desprovidos de grande parte das 

censuras por estarem fora do ambiente organizacional e por terem garantidos seus 

anonimatos, teve importância crucial no estudo. 

 

Todas as entrevistas foram realizadas por meio do contato direto entre o 

entrevistador e os entrevistados, entendendo-se que o caráter exploratório da pesquisa, 

voltado para a compreensão de que a construção das realidades relativas ao trabalho exigia 

esse tipo de contato. Essa preocupação determinou, por sua vez, a limitação geográfica do 

estudo, tendo sido as entrevistas realizadas na região do Grande Rio, localidade na qual os 

domicílios dos entrevistados estavam estabelecidos. Essa restrição reforçou o caráter 

circunscrito do conhecimento gerado.  

 

A forma como foi definido o perfil dos sujeitos das amostras propiciou o seu 

alinhamento ao campo da pesquisa. A utilização de grupos de controle possibilitou uma 

análise comparativa relativa às categorias delineadas. Ressalte-se, no entanto, que tal 

delineamento não permitiu a busca de uma amostra representativa que possibilitasse a 

generalização para outros grupos sociais, inclusive aqueles relativos a trabalhos em 

ambientes de mesma natureza, pela estrita localização dos objetos do estudo.  

 

Pretendeu-se, dessa forma, verificar e relacionar: os componentes da realidade 

organizacional, produzidos pelas representações sociais e propiciados pelo ambiente de 

trabalho; os valores organizacionais mais prementes; a produção e alteração de 



comportamentos sociais dos trabalhadores no período estabelecido; e as influências sobre a 

percepção dos seus resultados. 



4. ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

A pesquisa foi executada em quatro etapas, apresentadas no Modelo de Análise 

como áreas de interesse do estudo. Essas etapas congregam a coleta dos dados, sua análise, 

a interpretação dos resultados e as conclusões do estudo. 

 

 

4.1. Determinação das representações sociais do ambiente organizacional - Etapa 1 do 
Modelo de Análise 

 
Objetivo: definir as representações dos construtos do estudo. 

Técnica: método da evocação livre. 

 

Nesta etapa, os dados foram coletados por meio da utilização do método de 

evocação livre, baseado na Teoria do Núcleo Central, com a determinação prévia de cinco 

indutores, denominados objetos sociais. Este método foi conjugado com a análise dos 

discursos, realizada por meio das entrevistas que visaram aprofundar as reflexões relativas 

à percepção sobre valores organizacionais e pessoais no ambiente de trabalho, aos 

comportamentos sociais e à percepção sobre seus resultados.  

 

Essas técnicas permitiram identificar e interpretar as visões e representações que os 

participantes tinham em relação às temáticas a eles apresentadas. A técnica da evocação de 

conteúdos tem sido referenciada pela Teoria das Representações Sociais, porém nela não se 

esgota. 



Cinco objetos sociais foram alvos das expressões indutoras e foram quatro as 

palavras evocadas pelos entrevistados, para cada uma das expressões. Os objetos sociais 

foram: o local de trabalho; a empresa; a importância da atividade para a empresa; viver 

no local de trabalho; viver fora do local de trabalho. A ordem da evocação das palavras 

promoveu a sua hierarquização. Esta técnica foi realizada por meio de entrevistas 

individuais gravadas, com a aquiescência dos entrevistados. 

 

As expressões indutoras, relativas aos objetos sociais anteriormente citados foram: 

• Expressão Indutora 1: “Se eu lhe digo a palavra XXX(local de trabalho), quais 

as quatro primeiras palavras  lhe vêm à mente?” 

• Expressão Indutora 2: “Se eu lhe digo a palavra XXX(empresa), quais as 

quatro primeiras palavras lhe vêm à mente?” 

• Expressão Indutora 3: “Se eu lhe digo a expressão Importância da minha 

atividade para a empresa, quais as quatro primeiras palavras  lhe vêm à 

mente?” 

• Expressão Indutora 4: “Se eu lhe digo a expressão Viver no local de trabalho, 

quais as quatro primeiras palavras lhe vêm à mente?” 

• Expressão Indutora 5: “Se eu lhe digo a expressão Viver fora do local de 

trabalho, quais as quatro primeiras palavras lhe vêm à mente?” 

 

A explicitação da metodologia da evocação livre encontra-se apresentada no 

Apêndice 1 deste trabalho. A compilação do método da evocação livre encontra-se no 

Apêndice 2. 



Os resultados obtidos foram comparados entre os grupos componentes da amostra, 

por segmento, promovendo-se análise qualitativa dos resultados, à luz do referencial teórico 

utilizado pelo estudo, conforme destaca Drummond (2007). Por se tratar de uma etapa 

exploratória, seus resultados forneceram material relevante, relativo às visões sobre a 

organização do trabalho e sobre o seu ambiente, para a elaboração da etapa seguinte. 

 

 

4.1.1. Resultados relativos à Etapa 1 do Modelo de Análise. 
 

O tempo médio de trabalho do grupo confinado foi de 18,8 anos. No caso do grupo 

de controle, esse tempo foi de 15,6 anos. Todos os sujeitos das amostras, tanto do grupo 

confinado quanto do grupo de controle eram do sexo masculino. Tal fato se deve ao 

reduzido número de mulheres nos ambientes estudados, comparativamente ao número de 

homens.  

 

As palavras evocadas pelos sujeitos, constantes do núcleo central das representações 

foram: 

 

Para o Grupo Confinado 

Expressão Indutora 1: Confinamento; Trabalho 

Expressão Indutora 2: Estabilidade; Grandeza 

Expressão Indutora 3: Eficiência; Relevância; Segurança 

Expressão Indutora 4: Prisão 

Expressão Indutora 5: Liberdade 



Para o Grupo de Controle 

Expressão Indutora 1: Refino; Trabalho; Petróleo 

Expressão Indutora 2: Liderança; Orgulho; Estabilidade 

Expressão Indutora 3: Competência; Cooperação; Segurança 

Expressão Indutora 4: Companheirismo; Estresse 

Expressão Indutora 5: Descanso 

 

 

4.1.2. Análises e Interpretações 
 

A primeira expressão indutora relacionava-se ao objeto social “local de trabalho”. 

No “grupo confinado” emergiram conteúdos relativos a “confinamento” e “trabalho” ; no 

“grupo controle” os conteúdos emergentes foram “refino” , “trabalho”  e “petróleo” . O 

conteúdo “trabalho”  esteve presente nos dois grupos, indicando a objetividade do 

significado do local de trabalho. No entanto, no grupo confinado, a palavra “confinamento” 

emergiu com relevância, indicando uma qualidade representativa do ambiente de trabalho. 

 

A segunda expressão indutora relacionava-se ao objeto social “empresa”. Os 

conteúdos emergentes indicativos das representações sociais dos sujeitos em relação à 

expressão “empresa” foram para o grupo confinado: “estabilidade” e “grandeza”; para o 

grupo de controle: “liderança”, “orgulho” e “estabilidade”. Mais uma vez, o mesmo 

conteúdo emergiu nos dois grupos, no caso “estabilidade”. Esta representação referia-se às 

empresas envolvidas na pesquisa que, no caso, eram grandes, possuíam solidez em termos 

de mercado e eram geradoras de reconhecimento de sua importância no cenário nacional. 



Notou-se que conteúdos mais subjetivos e indicativos da presença de valores 

compartilhados emergiram dessa indução. Permite-se inferir que a empresa, em ambos os 

grupos, mostra-se simbolizada como um “ente” externo ao trabalho e repleto de significado 

para os trabalhadores, ao passo que o local ou ambiente de trabalho é o espaço da 

objetivação, onde a “vida real” acontece. 

 

A terceira expressão indutora relacionava-se ao objeto social “importância da 

minha atividade para a empresa”. Os conteúdos emergentes no grupo confinado foram: 

“eficiência”, “relevância” e “segurança”; no grupo de controle foram: “competência”, 

“cooperação” e “segurança”. Novamente uma mesma representação apareceu nos dois 

grupos: aquela referente à segurança. A responsabilidade pela segurança foi um fator 

determinante na percepção dos resultados do trabalho, tendo em vista os ambientes de risco 

em que os trabalhadores sujeitos da pesquisa operavam. Além disso, outros fatores relativos 

aos resultados emergiram, tais como: eficiência e relevância (grupo confinado) e 

competência e cooperação (grupo controle), indicando a percepção da qualidade do 

trabalho executado por eles na empresa. 

 

A quarta expressão indutora relacionava-se ao objeto social “viver no local de 

trabalho” . Um único conteúdo emergiu no grupo confinado, sugerindo ser o núcleo central 

da representação social relativa ao objeto em causa: “prisão”; no grupo controle, emergiram 

os conteúdos “companheirismo” e “estresse”. Infere-se, no caso do grupo confinado, a 

presença de um elemento fortemente marcado por seu valor simbólico: a prisão como 

representação social da vida no ambiente confinado e com tempo determinado, indicativa 

da “totalidade” do ambiente de trabalho e do esforço psicológico necessário para a 



permanência nesse ambiente. As representações relativas ao objeto social do grupo controle 

permitem a visualização de um ambiente que, embora estressante, é aparentemente menos 

árduo e marcado pelo importante espaço do relacionamento interpessoal. Não houve a 

presença de representações convergentes entre os dois grupos. 

 

A quinta expressão indutora relacionava-se ao objeto social “viver fora do local de 

trabalho” . Enquanto para o grupo controle a representação desse objeto social esteve 

pautada no período de descanso do trabalho, o seu significado para o grupo confinado teve, 

mais uma vez, a força simbólica e subjetiva do ambiente de trabalho como ente 

aprisionador de seus corpos e de suas vidas sociais. Tal fato indicou que “do lado de fora’ 

do ambiente de trabalho o que existe é a “liberdade”. Também no caso desta expressão 

indutora, as representações dos dois grupos não foram convergentes. 

  

Por ter sido necessário trabalhar com categorias de pensamento que expressam, 

explicam, justificam ou questionam a realidade dos entrevistados (MINAYO, 2002) 

ressalta-se a pertinência deste método para a compreensão dos fenômenos estudados. 

 



4.2. Determinação das percepções relativas a valores introjetados, comportamentos 
sociais e resultados do trabalho 

 

Objetivo: aprofundar a interpretação sobre a relação das representações do ambiente de 

trabalho confinado com a percepção de valores, comportamentos e resultados do trabalho. 

Técnica: entrevista semi-estruturada. 

 

Esta etapa incluiu a realização de entrevistas, cujo propósito foi o de verificar a 

pertinência, a abrangência e a profundidade das categorias emergentes da evocação dos 

conteúdos. Analisaram-se, por meio dos discursos, as relações existentes entre as 

representações relativas ao ambiente e à organização do trabalho e à percepção de valores, 

comportamentos e resultados do trabalho do grupo confinado. Teve como base os 

resultados obtidos na primeira etapa.  

 

As principais percepções obtidas nesta etapa, demonstradas no texto em forma de 

crenças, foram destacadas por meio da regularidade com que as categorias subjacentes se 

apresentavam nos discursos do grupo confinado, bem como pela emergência de novas 

categorias.  

 

 

4.2.1. Análise das Entrevistas 
 

A análise das entrevistas propiciou o aprofundamento interpretativo das 

representações sociais decorrentes da primeira etapa do trabalho, relativas aos objetos 

sociais induzidos aos entrevistados. O interesse presente no estudo pautou-se, 



essencialmente, nas construções sociais apresentadas por meio de suas práticas discursivas, 

descortinando-se os sentidos e os significados de suas experiências nos ambientes de 

trabalho estudados. 

 

A análise e a interpretação de tais conteúdos buscaram identificar padrões através 

dos quais os indivíduos fazem sentido de suas experiências, a partir das particularidades de 

seus discursos, permitindo, ainda, identificar categorias merecedoras de exploração mais 

abrangente. 

 

Visando facilitar a análise e a interpretação dos discursos emergentes das 

entrevistas, destacaram-se categorias inerentes ao interesse do estudo e verificou-se a 

abrangência e a repetição das respostas do grupo que exerce seu trabalho em ambiente 

confinado. Destacam-se as categorias, as principais crenças e os relatos dos entrevistados. 

 



Organização 1 

CATEGORIA “LOCAL DE TRABALHO”  

A pressão do trabalho no ambiente confinado é muito intensa  

 

“Então, a pressão que eu te falei , é imensa. Se der uma parada com a gente lá, é uma 

pressão que todo mundo pergunta: o que houve? Então essa pressão é imensa. É um 

transtorno incrível. E a própria gerência cobrando...”. 

 

“A questão da hierarquia é uma coisa muito forte na empresa.” 

 

“...tem muita cobrança porque lá, uma perda de uma hora, de dez minutos na produção é 

uma pressão muito grande. Então, a pior coisa que tem lá hoje em dia é o estresse, o 

confinamento, a cobrança que você tem é muito grande, entendeu?” 

 

“Conforme o tempo vai passando, você percebe que algumas pessoas saem daquele limite 

razoável... se você fizer uma fotografia do início, quando a pessoa chega e do estágio que 

ela se encontra, você vai ver que existe uma diferença bem grande em relação a um 

desgaste normal que um ser humano vive, talvez pela pressão que o cara sofre lá...”.  

 

“Você não percebe, aí quando chega na hora de você ir embora, você acaba de arrumar as 

coisas e fala...Nossa Senhora, deixei o couro aqui e outras coisas...”. 

 

“A demanda está tão grande e a gente, muitas das vezes, é raro, é até raro, você vir sem 

dever nada...faltou isso, faltou aquilo...”. 

 

“É mais comum as mulheres não agüentarem a rotina, elas têm marido, filhos, aí é difícil, 

né? Mas ainda são poucas a mulheres que trabalham lá”. 

 

 

 



O confinamento é um regime de trabalho árduo  

 

“A única coisa que eu vejo no confinamento é a necessidade da seqüência de trabalho...é a 

única, é o único lado...eu tenho uma coisa comigo...por que a gente faz 14 dias? Por quê?” 

 

“Eles lá estão confinados quase que o ano inteiro, se não estiver na plataforma, estão 

dentro de casa.” 

 

“Eu acho que trabalhar nesse ambiente é superar desafios permanentemente. É assim, 

ininterrupto, seja da ordem técnica, seja da ordem da segurança, seja da ordem do 

psíquico. Enfim, porque se o cara não estiver desligado, ou preparado para aquilo ali, ele 

não suporta.” 

 

“Quando vai aproximando o dia do embarque, a gente já está cansado de estar nesse 

regime de trabalho e fica pensando: poxa, saí e já vou ter que largar tudo aqui pra voltar 

para aquele presídio. Porque é um presídio, né? Na verdade é um presídio porque você 

não vai pra lugar nenhum.” 

 

“O trabalhador nesse regime...ele tem uma característica: ele quer ter a cama dele lá, 

porque no fundo ele quer se sentir como numa casa.” 

 

“O trabalho confinado...ele está muito ligado à condição psicológica, muito mais do que 

propriamente a função técnica...as pessoas que continuam a trabalhar por muito 

tempo...elas têm algumas características, né?” 

 

“Ah, tem a saudade da família no final, dá uma saudade danada...família faz uma falta 

tremenda...isso é difícil, cara, eu seu que é difícil, mas é necessário...”. 

 

“...na questão do trabalho eu acho que é tudo normal, é um trabalho como outro qualquer 

que você faça. O grande estresse lá é a pressão por si só...são auditorias em cima de 

auditorias...”. 



“...se você precisa comprar uma lixeira, por exemplo, lá naquele fim de mundo, que você 

iria ali embaixo e compraria, lá, às vezes, demora seis meses...”. 

 

“...é uma das piores coisas que você pode acontecer, aconteceu comigo, inclusive, foi 

quando a minha mãe estava doente, e aí ela veio a falecer. Graças a Deus eu consegui 

desembarcar. Mas o meu maior medo era esse...então consegui chegar, minha mãe estava 

no hospital e tal, não sei o quê, e depois na minha folga foi o enterro dela. Mas, imagina, é 

como eu já vi vários colegas lá que você diz: sua mãe está bem, você vai chegar lá e vai 

encontrar ela bem e você sabendo que a mãe do cara faleceu...mas faz parte do jogo, você 

fazer esse teatro pro cara”. 

 

“A pessoa, conforme está confinada, é igual a porco, come mais. E como lá você tem os 

horários rígidos de comer, acaba comendo direitinho e bastante, né?” 

 

 

O estresse do confinamento influencia o comportamento dos indivíduos  

 

“Você vai embarcar, dois, três dias antes já começa o seu humor a ficar péssimo com a 

família... as pessoas ligam pra minha casa na folga para querer que eu embarque, para 

querer que eu faça algum curso...qual mulher que vai querer isso? ...a sua vida social 

muda.” 

 

“O estresse faz parte, ele empurra você para ter mais conhecimento...o conhecimento que 

você adquire lá muda o seu comportamento”. 

 

“Você pode fazer um monte de coisas na sua folga, mas você não quer. Você quer ficar em 

casa vendo televisão...as pessoas não entendem esse comportamento”. 

 

“Você fica na cidade, é muito barulho, você fica procurando o EPI para você usar. Acaba 

criando um condicionamento...eu sinto falta do capacete”. 



“Você fica confinado tanto tempo, por tantos anos, que você não consegue enxergar aqui 

fora uma outra possibilidade de atividade, e nesse ponto a empresa poderia ter um 

programa de reciclagem profissional...”. 

 

“Perto de ir trabalhar eu começo a ter posturas diferentes, minha esposa até fala assim: 

você já está no trabalho, né?..porque minha forma de falar muda, é mais contida, é aquela 

fala mais precisa...muito engraçado.” 

 

“O convívio faz despertar sentimentos de que você jamais poderia imaginar que 

existissem”. 

 

“Olha eu vou dizer por mim, eu não posso generalizar, né? Realmente, eu tenho uns 

comportamentos que eu mesmo me surpreendo...por exemplo, eu fico muito arredio por 

convidar as pessoas para irem na minha casa...eu me sinto inseguro, a palavra e essa.” 

 

“Esse tipo de trabalho modifica o comportamento da gente..apesar da timidez, fui 

obrigado a me relacionar com pessoas que eu conheça pouco, num ambiente relativamene 

pequeno.” 

 

“A tensão é muito mais por ter que deixar tudo isso para ir trabalhar, para ficar num lugar 

perigoso...quando chega o último final de semana em casa, eu acho que já estou no 

trabalho, né?...eu acabo perdendo cinco dias de folga, porque já estou na “pilha” do 

trabalho.” 

 

“As crianças sentem, minhas filhas sentem...elas falam pó, pai, você vai embarcar, eu vou 

ficar triste...isso aí muda completamente seu humor...”. 

 

“Há tolerância com as pessoas porque acaba sendo natural, nós estamos confinados, mas 

numa Babilônia com pessoas de todos os lugares do Brasil, considerando o Brasil um 

continente, com culturas que parecem que são de outros países...então a gente começa a 

desenvolver essa capacidade da convivência...”. 



“A administração dos conflitos é uma coisa...tem que tentar eliminar o mais rápido 

possível...a gente tinha que aprender um pouquinho de administração, de psicologia...”. 

 

“Nós não podemos nos dar ao luxo de, em certa forma, entrar em divergência com alguém 

e não querer falar mais com a pessoa...para nós não tem esse luxo...”. 

 

“A gente observa também lá do comportamento humano é que as pessoas também vão se 

adaptando...mudam as pessoas e a cultura continua a mesma.” 

 

 

A família sofre os impactos do regime de trabalho confinado  

 

“Muitos casamentos acabam, o percentual é bem alto”. 

 

“É muito negativa a distância da família, né? Essa liberdade que você não tem, a distância 

da família, dos filhos, da mulher, você não pode sair de lá, até mesmo a liberdade de ir 

para a rua...” 

 

“As pessoas estão no ritmo de vida delas. Então quando você chega, é como se você fosse 

um turista dentro de sua casa, ou será que você tem um papel específico ali dentro daquela 

família? Isso pode ser mantido ao longo do tempo?”. 

 

“Quando está tudo “beleza” em casa, não está acontecendo nada com a mulher nem com 

os filhos, está “beleza”. Você está tranqüilo. Mas quando começa a acontecer alguma 

coisa, aí você fica preocupado em sair de lá, quer ir logo embora, você não consegue se 

concentrar no trabalho...”.  

 

“A convivência lá é total...quando a gente volta para casa, nem sempre você convive 

direito com sua família, porque eles estão em outro regime de tempo”. 

 



“Quando você não está, todos os problemas, quem resolve é a esposa. Aí quando você está 

em casa, ela quer ter um descanso. Então, muita coisa vai cair para cima de mim. É, não 

chega ao ponto do camarada ser um turista”. 

 

“Você chega em casa mas você não tem nada para fazer para ajudar sua família, porque 

sua esposa já assumiu o papel de chefe da família e continua como chefe da família”. 

 

“A esposa pensa assim: ele chegou, eu vou tirar uma folga... só que eu também estou a fim 

de folga. Isso, isso aí gera um probleminha, porque a esposa está cuidando de tudo, da 

casa toda, ela é o homem da casa, né? Aí pensa: vou passar para ele. Só que você ta vindo 

também para folgar...aí muitas vezes isso dá um atrito”. 

 

“Quando eu me separei, eu falei...pô...eu não vou agüentar esse embarque, no meio da 

separação...”. 

 

“Quando vai chegando perto da ida para lá, minha mulher já sabe, eu mesmo vou 

começando a ficar meio nervoso, determinadas coisas ela não fala para não me irritar, ela 

também já está condicionada a isso aí”. 

 

“Muita gente, a partir do sétimo dia de confinamento, já começa a ter alteração no 

comportamento...o rendimento cai muito...”.    

 

“As pessoas que convivem com você, de certa forma, elas também têm que aprender, 

porque tem duas coisas: tem o confinamento e tem a questão da distância, a questão da 

ausência...então as pessoas que convivem com você, elas também acabam aprendendo, se 

adaptando a esse distanciamento, a essa ausência...”. 

 

“Eu, como membro dessa família, eu tenho que ter controle emocional para lidar com 

algumas coisas, porque o meu lado profissional também precisa de tranqüilidade...eu não 

trago nada do trabalho para casa, no sentido de coisas não-resolvidas...mas quando eu 



estou lá, é fundamental que a minha família esteja bem...bem emocionalmente...porque eu 

não pensaria duas vezes se houvesse algum problema na minha família...”. 

 

“Eu já ouvi relatos tão tristes lá, cara. Pessoas que falam assim...”o lugar que me sinto 

melhor é aqui, porque lá fora eu tenho aborrecimento com filho, com mulher, com não sei 

o quê...eu me sinto bem aqui”...já imaginou isso, coitado!” 

 

“Eu já vi muitos casamentos acabarem por causa disso, porque não tem toda aquela 

estrutura familiar, né? Tem os dois lados, porque somente o cara vai embarcar e a mulher 

fica ligando pra ele...tem várias aporrinhações”. 

 

 

Doenças laborais surgem em decorrência do trabalho 

 

“...agora, problemas psicológicos, isso aí está...isso aí já afeta a família do cara”. 

 

“Esse problema de físico por a gente subir e descer escada toda hora lá, e são muitas 

escadas, às vezes, tem causado muitos problemas sérios com pessoas eu chegam até a se 

afastar do trabalho.” 

“O cara pode desenvolver surdez se não usar o equipamento, e mesmo assim, mesmo 

usando, pode desenvolver também”. 

 

“Eu associo meu mal dormir a esse esquema de trabalho”.  

 

“Lá tem muito problema de joelho, lá tem muitos degraus e o pessoal sobe e desce o dia 

inteiro.” 



CATEGORIA “EMPRESA”  

 

Há orgulho por se trabalhar na empresa  

 

“Então...ela é uma empresa de tecnologia imensa, o orgulho eu tenho de trabalhar lá. 

Entre a gente, a gente fala mal da empresa, mas externamente, ninguém admite isso...a 

gente compra uma briga incrível. Sabe por quê? Porque nós sabemos o esforço que é”. 

 

“A empresa proporciona viver nesse tipo de ambiente, com pessoas de alto gabarito em 

todos os aspectos: jurídicos, profissionais, operacionais.” 

 

“Eu tenho o maior orgulho de trabalhar nessa empresa, essa é a realidade”. 

 

“Entrei para a empresa independente da minha origem social, de influência do contexto 

político...isso me gerou muito apoio.” 

 

“A empresa dá estabilidade...quer dizer, eu estou há 23 anos lá e graças a Deus nunca tié 

problema algum, sempre tive bons relacionamentos dentro da empresa e estou lá até hoje e 

espero que eu me aposente lá.” 

 

“Aonde a gente trabalha produz tantos milhões de reais por dia...a gente faz muito essas 

contas lá...então você tem esse orgulho realmente aí”. 

 

“Hoje, eu acho que o carro-chefe lá é a proteção ao meio ambiente...hoje existe uma 

preocupação muito grande, existe um zelo”. 

 

 

Os valores da organização são reconhecidos como valores pessoais  

 

“Também existe uma questão de nacionalismo muito forte...”. 

 



“Hoje é demais...você é absorvido o tempo todo.” 

 

“A responsabilidade é uma obrigação que a empresa coloca na gente...ela tem que ser 

muito grande, porque a gente trabalha com a vida dos colegas...”. 

 

“Há uma obediência cega às determinações superiores. É como se o sujeito perdesse 

totalmente a reflexão.” 

 

“Aqui a gente acredita como valores os de nossa formação técnica, passando pelos valores 

éticos...isso é o tempo todo...a gente sempre busca o melhor dentro das técnicas, eu acho 

que isso é muito enraizado.” 

 

“É uma cultura muito forte. Ela ajuda, ela nos ajuda a acreditarmos que nós somos 

capazes e isso a gente reverte pra ela em capacidade, em verdade, entendeu?” 

 

“O outro falou pra ele: vai, desenha uma pizza aí, bota a porcentagem da empresa que 

você está utilizando aí nessa pizza, olha o que sobrou para a sua família, ó?...esse deve ser 

o tipo que chega em casa e só fala do trabalho.” 

 

“O funcionário da empresa, ele por si só, ele já é muito patriota. Ele veste mesmo a 

camisa, não só da empresa, como tem que se enrolar na bandeira da nação, sabe?” 

 

 



CATEGORIA “IMPORTÂNCIA DA MINHA ATIVIDADE PARA A EM PRESA”  

Há pré-condições para se trabalhar no ambiente confinado  

 

“A pessoa ser qualificada é uma coisa...ser qualificada naquele trabalho é outra. Ele pode 

ser um técnico e estar habilitado para trabalhar lá, mas ele não sabe... por isso a empresa 

vem fazendo cada vez mais, aprimorando os testes psicológicos dela para poder trabalhar 

lá...há projetos novos em que entram muitas pessoas na empresa, mas elas não conseguem 

trabalhar lá”. 

 

‘Eu acho que a pessoa tem que ter tranquilidade, né? Tem que procurar ser tranqüilo num 

ambiente desses, não olhar com muito pavor, porque se olhar aquilo como um ambiente 

arriscado e pavoroso, ah, na fica...não fica.” 

 

“É preciso suportar essa vida, aprender a conviver com o equipamento com que você vai 

trabalhar, requer uma vivência naquilo ali para você poder administrar bem aquele 

trabalho”. 

 

“A pessoa tem que ter muita consciência, muita convicção, muita conformação...com o 

tempo você tem que acabar se conformando, né...é “eu estou aqui, não tem prá onde 

correr, tenho que me acostumar”...nem todo mundo consegue fazer isso”. 

 

“Lá você tem que pensar um pouquinho mais...se você fizer isso, o que que pode 

acontecer? Como você trabalha com fluidos, você trabalha muito dom Física, pressão, com 

temperatura, você tem algumas variáveis que você tem que pensar...”. 

 

“Lá a pessoa tem que ser focada”. 

 

“A pessoa tem que ser tranqüila, ele tem que ter tranqüilidade...tem que desligar do mundo 

fora, também. Tem que ter capacidade para isso, para se adaptar, porque é difícil largar 

todo o convívio social, família...”. 

 



“Existem umas características que são da pessoa...eu vejo que talvez as pessoas muito 

eufóricas não consigam ficar no ambiente confinado...então a pessoa sendo equilibrada, 

tendo um equilíbrio emocional constante...ela consegue...”. 

 

“Eu não me considero, vou estar falando bem claro, pela vida que eu estou lá, eu não me 

considero um cara especial...não sei se foi a família que ajudou, não sei se foi a 

necessidade...”. 

 

“Eu não posso chegar lá e botar um camarada para fazer a operação se ele não conhece 

nada de operação...tem que aprender lá...”. 

 

“Não sei se foi a necessidade financeira...necessidade financeira e o trabalho, as próprias 

amizades que você cria lá te ajudam muito a você ficar lá também. Essa é a realidade”. 

 

“Você tem que estar pronto...tem que estar pronto sempre...ter o raciocínio, num 

determinado momento, numa determinada hora...é uma coisa específica nossa lá, 

entendeu?” 

 

 

A manutenção da segurança é um dos fatores mais relevantes do trabalho no 

ambiente confinado 

 

“Minha função lá é inspecionar equipamentos, garantir a integridade do funcionamento 

dos equipamentos...mantendo a integridade, por conseqüência, mantém a segurança.” 

 

“A gente tem que estar sempre atento para não acontecer nada...a gente se preocupa muito 

com a segurança, tanto dos serviços que a gente libera, dos serviços que a gente mesmo 

vai fazer e tal, então a gente tem que estar sempre preocupado com isso”. 

 

“Eu tenho orgulho de trabalhar numa atividade que a gente participa bem do 

desenvolvimento da empresa e de sua segurança.” 



“Com relação à segurança, isso “entra no sangue”...então eu falo com o meu moleque, ele 

ta com dez anos...ele cisma de colocar o copo perto dele, porque ele não quer pegar o copo 

lá no meio. Aí eu falo: rapaz, você ta com garfo e faca aqui, você vai esbarrar nesse copo, 

bota o copo lá. Isso, de repente, para ele é chato”. 

 

“Grande parte das funções lá tem a ver com segurança...o cara acha aquela atividade dele 

a coisa mais importante da vida dele...o próprio ambiente acaba consumindo o cara, ele 

não consegue pensar em outra coisa.” 

 

 

O suporte da empresa para o trabalho confinado não é suficiente frente as dificuldade 

do ambiente 

 

“As pessoas novas que chegam lá, o que essa pessoa tem que ter? Trabalho de base não 

existe, a pessoa fica lá”. 

 

“Eu procuro me desenvolver mais com meus próprios méritos...eu gosto que as pessoas 

vejam o que estou fazendo, não gosto de estar chamando muita atenção para o que estou 

fazendo.” 

 

“A empresa chegou ao tamanho que tem com um número reduzido de pessoas, tanto é que 

nós estamos correndo atrás aí para tentar colocar as pessoas...e hoje estamos numa 

dificuldade enorme porque a qualificação é feita dentro da empresa, entendeu?” 

 

“A empresa faz um trabalho muito grande em cima da gerência...agora, muitos desses 

gerentes não usam o que eles aprenderam de jeito nenhum”. 

 

 



CATEGORIA “VIVER NO LOCAL DE TRABALHO”  

Os relacionamentos no ambiente confinado são, de modo geral, efêmeros  

 

“A gente tinha uma amizade muito boa e se via muito...então você parece que tem um 

botão e desliga”. 

 

“As pessoas se agrupam lá por afinidade, pelo próprio trabalho”. 

 

“Durante o período lá a gente fica junto o tempo todo...a equipe que você trabalha é a 

mesma que almoça com você, muitas vezes dorme no mesmo camarote, vê televisão 

juntos...depois é cada um para seu lado”. 

 

“Na minha folga não tenho muito contato com as pessoas que trabalham lá, não. Até 

porque também é uma característica minha...não é uma característica de quem tem esse 

tipo de trabalho ficar junto na folga.” 

 

“A gente, querendo ou não, a gente convive com todos ali dentro...mesmo estando 

confinado, tem pessoas que a gente consegue ter um bom relacionamento, têm outros que 

já são diferentes...então, existem pessoas com várias personalidades dentro do trabalho.” 

 

“São duzentas pessoas lá...então um sobe e outro desce, todo dia...cada um mora num 

lugar e as pessoas normalmente não se encontram fora de lá”. 

 

“A gente passa o serviço, diz o que está acontecendo e como está acontecendo, a gente tem 

que passar isso para eles, para os que estão chegando...e só”. 

 

“Tem pessoas lá que eu tenho um relacionamento muito bom...mas tem outros que eu tenho 

um relacionamento de como se eu estivesse num escritório”. 

 

“...você tem um desentendimento com alguém, uma discussão com alguém...deu 17 horas 

você pega e vai pra casa e no dia seguinte você volta relaxado...lá, não. Deu 19 horas, 



discutiu com aquela pessoa tal, às vezes a pessoa está errada, ou você está errado, mas vai 

jantar cara a cara com a pessoa, então agrava mais ainda. Então essas coisas se 

dificultam lá”. 

 

“Você tem que espairecer, tem que resolver o conflito ali mesmo, porque naquele tempo 

que a gente está lá, precisa dessa convivência...depois, não...porque o trabalho tem que ser 

feito, independente de você gostar ou não, de você estar bem ou não, ele tem que ser feito”. 

 

“Sai um grupo, entra outro, e você não consegue distinguir quem está e quem não está, 

entendeu?” 

 

“Saíram alguns gerentes, entraram outros e tal, as pessoas...foram chegando pessoas 

diferentes, uma coisa que às vezes é muito bom, vêm pessoas de várias regiões, com 

culturas diferentes...”. 

 

 

A percepção do tempo é diferente dos que não trabalham nesse regime  

 

“O tempo é diferente. Com minha família acontece isso também...não sabia que você 

estava aqui e tal, então...mas é diferente, a vida é completamente diferente, você fica com 

uma vida social completamente diferente...”. 

 

“Quando você folga, você pensa em fazer coisas...coisas que ficaram paradas quando você 

estava confinado. Você aqui fora, pelo fato de trabalhar confinado, você perde muito da 

sua vida social. Você perde muito. Você fica 14 dias fora e quando você volta, você não 

está ainda no ar, não está entrosado com os acontecimentos do dia-a-dia”. 

 

“Quando eu volto, eu conheço todo mundo, mas nem todo mundo tem o tempo que eu 

tenho”. 

 



“Pelo tempo que as pessoas ficam lá, é como se aquele ambiente se transformasse no 

quintal de suas casas...aquilo lá é seu...todo mundo domina mas cada um tem seu 

espaço...”. 

 

“...nos três primeiros dias o cara pensa, eu deixei a minha filha doente, eu deixei minha 

mulher sem dinheiro...nos três últimos, o cara já está naquela ânsia de desembarcar, então 

ele está propenso...então tem pessoas que falam que...ah, o meu relé só atracou a partir de 

agora...a empresa diz que economicamente a escala é melhor...”. 

 

“Tem uma curva, tem a curva de humor lá também...tem a curva da eficiência, também...a 

gente fala o seguinte: quando a gente chega, os primeiros dois ou três dias são de 

adaptação...assim não dá o rendimento total...quando chega pelo meio, o rendimento 

começa a melhorar e, engraçado, o humor também.” 

 

“Quando eu volto, na primeira semana que eu chego, eu tenho que me adaptar em casa, 

né? Eu tenho que me adaptar, eu procuro...a gente chega já cansado do trabalho lá, né? 

Então, tem que procurar se adaptar um pouco com a família pra poder chegar à 

normalidade.” 

 

“A gente marca por semana, né? A gente brinca: vamos começar a descer a ladeira...a 

gente trabalha uma semana e começa a descer a ladeira da segunda...quando chega no 

décimo dia, você já está assim, doido para ir embora...”. 

 

“Eu começo a perceber que, a partir de uma semana no trabalho, eu começo a ficar sem 

sono...porque o movimento vai aumentando...”. 

 

“Quando eu chego em casa  eu me sinto num vazio, eu me sinto vazio durante dois dias...”. 

 

“Suportável é. Tanto é que estou há vinte e dois anos lá. Suportável é, né?” 

 

 



Os riscos são inerentes ao ambiente de trabalho  

 

“...falo com orgulho que os acidentes diminuíram drasticamente...a empresa vem fazendo 

muita conscientização, vem cobrando muito...”. 

 

“Lá tem sensores de fumaça e isso tudo não pode falhar e a gente tem que estar sempre 

vigiando pro caso de acontecer alguma coisa, a gente tem que avisar antes que aconteça o 

pior”. 

 

“Tem pessoas que não conseguem nem ligar o despertador ... tem uns que dão uns pulos 

quando o alarme do despertador toca...uma vez, um rapaz...o despertador tocou fora de 

hora...eu só vi aquele negócio, bum, o cara pulou da cama de cima em cima de mim, aí eu 

falei: calma que é o meu relógio...ele já estava se vestindo para correr...”. 

 

“Lá todos, em qualquer função, estão no mesmo barco em relação aos riscos...na hora do 

risco não existe cozinheiro, não existe gerente...quer dizer com isso que há uma certa 

igualdade na hora que você está envolvido com o risco.” 

 

“A gente tem risco em todo canto, mas lá é constantemente... a gente está trabalhando em 

cima do risco, o tempo todo atento porque a gente trabalha em cima de bombas ... lá são 

verdadeiras bombas vivas...a qualquer momento podem explodir e não sobra ninguém.” 

 

“...internamente deixam a gente numa tensão constante, não sei, não dá para definir, mas 

eu acho que a qualquer alarme, dispara a adrenalina.” 

 

“Se eu partir para um tipo de trabalho assim, arriscado, eu tenho que ter a consciência 

que tudo é possível acontecer dentro de um trabalho desses...a gente está sujeito a 

qualquer coisa, qualquer tipo de coisa...então tudo é possível, a gente tem consciência 

disso.” 

 



“É uma função de risco lá dentro...a gente trabalha o perigo, ele é potencial. O risco é 

minimizado, então a gente trabalha sempre minimizando o risco.” 

 

“A gente acaba trazendo pra vida... em casa, a toda hora eu vejo uma situação dessas...são 

coisas que às vezes as pessoas leigas não vêem.” 

 

“Deixar alguma coisa cair não é uma fatalidade. Você deixou no local errado...deixar a 

ponta de uma faca no local onde alguém possa se machucar não é uma fatalidade, é uma 

falta de atenção...a gente entende dessa forma...”. 

 

“Os maiores acidentes que aconteceram na empresa foram no decorrer desses 14 

dias...foram nesses 14 dias, nesse limiar aí, do décimo dia , do décimo segundo dia, até o 

décimo quarto dia...”. 

 

“O risco está ali...tem que ser cada vez mais bem administrado...”. 

 

“A gente não está certo do risco...a gente está dentro do risco.” 

 



CATEGORIA “VIVER FORA DO LOCAL DE TRABALHO”  

Há um lado positivo do trabalho em regime de confinamento  

 

“Eu não estou mais acostumado aqui com o trânsito...esse estresse de trânsito é péssimo, 

lá eu não tenho isso”. 

 

“Eu gosto de trabalhar nesse regime porque eu não gosto de acordar todo dia cedo para 

pegar um ônibus ou ir de carro...ou ir caminhando. É comodidade, tempo livre.” DC? 

 

“Tem uma interação diversificada, nacional, né? Você fica com um acervo, uma biblioteca 

de conhecimentos, onde você pode a toda hora estar “futucando” e conhecendo algumas 

coisas”.  

 

“Quando eu estou no meu trabalho, eu às vezes me sinto assim um pouco libertado, apesar 

de estar lá preso, mas eu me sinto um pouco libertado dos meus problemas, da minha 

casa...”. 

  

“Agora, coisa boa lá é isso...você fica lá no seu trabalho e tal, você tem o refeitório, você 

almoça, você toma banho, almoça comida boa e tal. Aqui, não”. 

 

“Uma das coisas mais importantes de trabalhar confinado é o regime de folgas...eu adoro 

essa folga, todos nós gostamos muito...”. 

 

 

A vida social existe fora do ambiente confinado  

 

“Tem o lado bom e o lado negativo. O lado bom é que voe tem a hora de lazer na hora que 

você quer, mas para conciliar com terceiros é muito mais difícil”. 

 

“Tenho muitos amigos, apesar de estarem longe, em Salvador, mas eu tenho amigos, a 

gente sempre se fala, por telefone, e-mail...hoje isso é mais fácil.” 



 “Eu, por exemplo, moro há um tempão ali no meu bairro. Aí tem aquela turma desde 

pequeno, que a gente não se vê todo dia, mas quando estou de folga, vejo sempre. O 

problema que tem é que de dia eu estou em fazer nada e eles estão trabalhando”. 

 

“As amizades que você tinha antes de entrar na empresa, a gente continua com essas 

amizades ainda”. 

 

“A vida social existe, mas esse regime mexe com a gente, porque quando eu estou de folga 

os amigos estão trabalhando...às vezes é complicado rever os amigos, mas a gente sempre 

consegue dar um jeito de marcar um churrasco”. 

 

 

Durante a folga os trabalhadores não se “desligam” da empresa  

“Eu tenho que me desligar”. 

 

“O desligamento eu desenvolvi com o tempo, porque logo no início era só o trabalho, 

encontrava com o colega e só falava naquilo e lembrava...eu tentei com o decorrer do 

tempo, não falar, nem com a família eu falo sobre lá”. 

 

“Eu levo de um a dois dias para me desligar, ou seja, não para me desligar de lá, mas 

para me acostumar com a vida aqui.” 

 

“Eu tento me desligar, mas a empresa em si não deixa a gente esquecer.” 

 

“Você não se desliga automaticamente quando sai de lá...é difícil...os dois, três primeiros 

dias você ainda está com seu organismo, seu relógio biológico afetado, porque você saiu 

do horário de turno, quer dizer, até você se ambientar novamente, leva uns dois ou três 

dias para voltar ao normal...”. 

 

“A empresa começa a exigir que na folga o cara faça cursos, e isso acontece com muitas 

pessoas que trabalham em cargos gerenciais...”. 



 “Eu sei que tem pessoas que não conseguem se desligar de lá, sabe? Não conseguem”. 

 

“...sempre tem cara que você conversa alguma coisa, sempre tem uma notícia da empresa, 

você se liga em alguma coisa...”. 

 

“O fato de você não se desligar tem a ver também com o desajustamento que você sofre 

quando retorna...desajustamento de tempo, de objetivos...o camarada acaba vivendo na 

solidão lá e quando ele está aqui ele também vive sozinho, porque o dia-a-dia da família, 

dos amigos, é diferente do dele...”. 

 

“Até que tem pessoas que dizem, né, vou ficar de férias...quando você volta, são cinquenta 

e seis dias, você não se lembra de nada. Impossível. Você chega lá e é a mesma coisa, 

entendeu? Não tem como você se desligar”. 

 

“Pode ser o orgulho de trabalhar lá, pode ser a pressão e pode ser um meio de você 

colocar a família naquilo ali seu...é um meio de você participar com a família o que você 

faz...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Interpretação das relações entre as representações 

 

 Os conteúdos emergentes, considerados como componentes do núcleo central das 

representações, foram aqueles em relação aos quais se procedeu à interpretação dos 

discursos obtidos nas entrevistas com o grupo confinado. O quadro 1 apresenta as 

principais representações, por categorias, relativas ao grupo “confinado”. 

 

Quadro 1: Representações por categorias 

Categoria Representações 
 

Local de trabalho Confinamento 
Trabalho 

Empresa Estabilidade 
Grandeza 

Importância da atividade para a empresa Eficiência 
Relevância 
Segurança 

Viver no local de trabalho Prisão 
 

Estar fora do local de trabalho Liberdade 
 

 

A categoria “Local de Trabalho” teve como principais representações o 

confinamento e o trabalho. Verifica-se, nos discursos dos sujeitos, a ênfase na questão da 

pressão sofrida naquele ambiente, o que gera um alto nível de estresse. Relatos sugerem 

que os trabalhadores passam, ao longo do tempo, por um desgaste mental significativo, 

ocasionando, para alguns, a ultrapassagem de limites razoáveis no que se refere à 

demonstração do seu estado emocional. 

 



Foi informado, ainda, que as mulheres, inclusive em decorrência de situações 

familiares, de modo geral suportam menos a rotina estressante do local de trabalho 

confinado. Isto é confirmado pela alta rotatividade desse quadro, relatada por entrevistados 

que exerciam funções gerenciais nas empresas. 

 

O confinamento é sugerido como um regime de trabalho que ocasiona uma 

mudança na rotina da vida social do indivíduo, pois ele se estende, em alguns casos, para a 

vida fora daquele ambiente. Há uma espécie de desajustamento ao mundo “além espaço 

confinado”.  

 

O trabalho no ambiente confinado é compreendido pelos sujeitos como sendo uma 

fonte de superação de desafios diários, tanto no que se refere à própria atividade quanto à 

rotina de isolamento pelo qual eles passam, sistematicamente. O enfrentamento dos 

desafios demanda uma condição psicológica específica, que vai além das condições 

técnicas dos trabalhadores. Tal fato sugere que as empresas deveriam investir em técnicas e 

ferramentas gerenciais que pudessem indicar alguma previsibilidade quanto ao potencial 

psicológico desses indivíduos no processo seletivo. 

 

A categoria “Empresa” teve como principais representações a estabilidade e a 

grandeza. Esta categoria, apesar de ter inscrita em seu contexto a categoria anterior, é 

percebida e representada pelos trabalhadores como um ente superior, alheio às intempéries 

da realidade do seu trabalho; um ente que detém qualidades que, de certa forma, também 

são suas, pois, por meio de seus esforços e comprometimentos, esse ente fomenta o 

imaginário social no qual está inserido. 



As empresas, para os confinados, representam aquilo que se encontra além do 

ambiente perturbador; no entanto, esse ambiente, apesar de impor condições árduas de 

sobrevivência, possibilita o alcance das metas empresariais e transforma o sacrifício em 

valor para os atores que nele atuam. A grandeza representada indica a importância e o valor 

das empresas no imaginário de seus empregados, e a suposição de que o mesmo ocorre em 

relação à sociedade. 

 

A grandeza encontra-se, de certa forma, relacionada à estabilidade, pois a 

manutenção e o aprimoramento dos seus processos produtivos e de sua tecnologia, tão 

valiosos para o país, segundo seus relatos, dependem de todos que das empresas participam 

e colaboram. A identificação dos trabalhadores com essas empresas decorre da assimilação 

de seus valores, especialmente por eles representarem aquela parcela que “se sacrifica” em 

prol da missão organizacional. Valores tais como responsabilidade, ética, capacidade de 

realização e excelência das técnicas são compartilhados e reconhecidos como sendo dos 

trabalhadores e das empresas.  

 

As empresas, por meio dos discursos, aparecem como impulsionadoras do 

“patriotismo” que reveste o compromisso dos trabalhadores com a missão das empresas e 

com o “bem do país”. O seguinte relato indica a relevância dessa percepção: “O 

funcionário da empresa, ele por si só, ele já é muito patriota. Ele veste mesmo a camisa, 

não só da empresa, como tem que se enrolar na bandeira da nação”.  

 

A influência de políticas governamentais também se faz presente na construção 

desse imaginário coletivo, representado pela grandiosidade dos valores organizacionais e de 



seus colaboradores, destacando-se aqueles que “dão seu sangue” pela empresa, os mais 

“sacrificados”, ou seja, os que precisam, pelo bem da produção e de tudo que dela decorre, 

doar seu tempo, sua liberdade e suas vidas às empresas e ao país.    

 

A categoria “Importância da minha atividade para a empresa” teve como principais 

representações a eficiência, a relevância e a segurança. A eficiência relaciona-se às 

técnicas e aos procedimentos que devem ser seguidos à risca nesse tipo de trabalho. A 

relevância destaca o reconhecimento de que o trabalho executado no ambiente de 

confinamento é parte indissociável da atividade-fim das empresas. Se assim não ocorresse, 

a produção e a contribuição das empresas para o desenvolvimento do país não se 

viabilizariam. A segurança pressupõe a necessidade tanto de uma capacidade técnica 

específica quanto de um equilíbrio psicológico, nem sempre fácil de ser conseguido e 

mantido no ambiente confinado. 

 

A categoria “Viver no local de trabalho” teve como principal representação a 

prisão.  Esta representação possui um forte significado na relação entre os trabalhadores e 

as empresas, pois, apesar destas últimas tentarem implantar condições ambientais que 

minimizem o estresse provocado pelo confinamento, ainda não se mostraram totalmente 

capazes de reduzir o impacto que o regime de trabalho provoca nos trabalhadores. As 

tentativas têm se posicionado em relação ao tempo de confinamento e de folgas. No 

entanto, é relatado que, para a produção, o tempo mínimo de trabalho plausível é o de 14 

dias ininterruptos. 

 



De acordo com os relatos obtidos nas entrevistas, as empresas mantêm a expectativa 

de possíveis retornos ao ambiente de trabalho, mesmo durante os períodos de folga. A 

totalidade da empresa segue junto com os trabalhadores para além dos limites do ambiente 

confinado. 

 

O confinamento gera nos trabalhadores a percepção de que os próprios 

equipamentos utilizados durante todo o tempo do período de confinamento fazem parte de 

seus corpos. Trechos de seus discursos demonstram a sensação de falta de seus capacetes 

quando estão nas ruas, durante suas folgas. Isto decorre da formação de fortes hábitos, 

especialmente aqueles relacionados à segurança, que se tornam aparentes por meio dos seus 

modos de comportar-se. 

 

A obrigatoriedade da interação interpessoal em espaço físico delimitado durante um 

período de tempo foi um fator apontado pelos sujeitos como um desafio importante a ser 

enfrentado. Conforme expuseram, os conflitos porventura surgidos no contexto do trabalho 

precisam necessariamente ser resolvidos no curto prazo, ao preço de arriscarem suas 

seguranças e a produtividade da empresa. Além disso, a convivência forçada demanda a 

resolução rápida dos problemas de ordem comportamental, pois o afastamento entre as 

pessoas é praticamente impossível. 

 

Aos desafios internos impostos a esses trabalhadores são acrescentados desafios 

externos, especialmente aqueles relacionados às influências que suas famílias sofrem com o 

regime e a natureza do trabalho executado.  

 



As diferentes dinâmicas de tempo, vivenciadas pelo trabalhador e por sua família, 

estabelecem modelos de relacionamento familiar e de exercício da responsabilidade pelo 

lar, cujos papéis são, na maioria das vezes, ambíguos. Nos períodos de folga do 

trabalhador, o tempo de sua família é regido por horários que não são compartilhados com 

ele. Além disso, quem fica no lar precisa também se ocupar do papel de quem está fora. 

Quando há o retorno, a troca de papéis não é facilmente estabelecida, gerando conflitos 

que, em muitas situações, determinam a dissolução do casamento. 

 

Por outro lado, existe também a demanda pelo descanso, seja por quem ficou 

ocupado com os dois papéis, seja por quem abdicou por um período do seu papel no lar. 

Quem chega do trabalho confinado quer descansar e quem o recebe em casa também possui 

a mesma demanda. De acordo com seus relatos, a administração desses conflitos requer 

muita perseverança, compreensão e capacidade de negociação. 

 

A vida social, de modo geral, também é afetada pelo regime de trabalho. Assim 

como a família, o círculo de amigos e os demais relacionamentos sociais ficam sujeitos às 

condições dos tempos e dos horários, que são diferentes para quem trabalha em regime de 

confinamento de espaço e de tempo. Os encontros durante as folgas nem sempre são 

possíveis, assim como a participação em eventos sociais importantes. 

 

Segundo asseveraram nas entrevistas, os relacionamentos sociais com os colegas de 

trabalho são efêmeros: duram somente nos períodos de trabalho. Um fator determinante é a 

localização geográfica de seus endereços, pois o tipo de trabalho que exercem agrupa 

pessoas de diferentes partes do país. O desejo de permanecer a maior parte do tempo de 



folga perto de suas famílias é também um fator de desagregação dos relacionamentos entre 

os trabalhadores durante suas folgas. 

 

No que tange ao tempo de trabalho percebido e sentido pelos trabalhadores 

confinados, há relatos sobre a ansiedade experimentada por eles durante esse período. 

Segundo eles, há uma espécie de “curva de humor” que afeta a “curva de eficiência” no 

seguinte sentido: na chegada ao local de trabalho e durante os próximos dois ou três dias, 

há dificuldade na imersão nas tarefas e atividades, pois ainda encontram-se sob o impacto 

do período de folga. Os dias subsequentes são marcados pela melhoria do humor, bem 

como pelo aumento do comprometimento com suas atividades. A “descida da ladeira”, 

segundo eles, começa em torno do sétimo dia de trabalho. Por volta do décimo - segundo 

dia a ansiedade retorna, pela expectativa do retorno para casa.  

 

De modo análogo, o processo é experimentado também durante o período de folga. 

No retorno ao lar, a adaptação ao ambiente demanda em torno de dois a três dias. Após esse 

período o contato familiar e social melhora e o desconforto pela expectativa do retorno ao 

local de trabalho começa a ser sentido próximo de três dias para o término da folga. Um 

entrevistado relatou que percebia mudanças no seu tom de voz e nos termos utilizados na 

sua comunicação com a família, no período próximo ao seu retorno ao trabalho. Essas 

mudanças refletiam os comportamentos que ele demonstrava no exercício do seu trabalho. 

 

Outro fator relevante associado à representação “prisão” é o risco. Todos os 

entrevistados mostraram uma forte preocupação com esse fator, que se relaciona com a 

representação “segurança”, inerente à importância de suas atividades nas empresas. O 



destaque da segurança relaciona-se ao ambiente altamente perigoso no qual esses 

trabalhadores exercem suas atividades, vivem e estabelecem vínculos interpessoais durante 

duas semanas. Esses vínculos parecem ser fortalecidos também em função da necessidade 

de cooperação entre todos, não somente por causa da produtividade exigida. São relevantes 

as questões de sobrevivência física e emocional. 

 

O risco é parte integrante e indissociável de suas atividades e está presente no 

próprio ambiente onde habitam durante o período de confinamento. O risco é o terceiro 

elemento relevante, além do tempo e do espaço, do contexto onde o trabalho se desenvolve. 

O risco, apesar de perturbador, é elemento agregador, integrador, pois demanda a união em 

prol de sua minimização. Sua presença constante possibilita a percepção de igualdade entre 

os indivíduos naquele ambiente, tendo em vista que todos, independentemente do tipo de 

atividade e de posicionamento hierárquico na organização, estão à sua mercê. 

 

Torna-se compreensível, portanto, o estabelecimento, pelos trabalhadores, de 

mecanismos de defesa, sociais e psicológicos, visando à sua permanência no ambiente. A 

autovalorização de suas missões nas empresas reflete a forte presença desses mecanismos, 

transformando o contexto em terreno fértil para a assimilação dos valores organizacionais e 

a consequente identificação com as empresas. Quando eles constroem representações de 

suas empresas, relacionadas às suas grandezas, a parte que lhes cabe nessa representação 

foi também considerada.  

 

A categoria “Viver fora do local de trabalho” teve como principal representação a 

liberdade.  Esta representação apareceu com um significado ambíguo: se por um lado 



simbolizou a possibilidade de se vivenciar ambientes que permitem o livre trânsito de seus 

corpos e a autonomia para a tomada de decisão sobre suas necessidades e desejos, por outro 

lado apareceu como um mecanismo de defesa contra o desconforto psicológico pelo retorno 

ao ambiente confinado. Os aspectos positivos do confinamento apareceram nos mesmos 

discursos em que relataram a repulsa à “prisão” do ambiente confinado. Quando 

expressaram a importância da “liberdade” possibilitada pela saída do ambiente confinado, o 

fizeram interpondo, em seus discursos, os fatores positivos de seus regimes de trabalho, 

como em um processo de preparação para a angústia do retorno ao confinamento. 

 

Fatores tais como: “não estar mais acostumados com o trânsito”; “não ter que 

acordar cedo para pegar o ônibus”; ou ainda “ter uma biblioteca de conhecimentos pela 

convivência com culturas diferentes” apareceram como justificativas para sua permanência 

no regime de trabalho confinado.  

 

A aparente combinação entre conceitos antagônicos - prisão e liberdade - é relevante 

e significativa. A mistura de sentimentos, capturados nos seus discursos e nas formas não-

verbais de suas expressões, indica a necessidade de solução desses conflitos. Como a 

solução não é possível pela via organizacional, o recurso psicológico é plenamente 

utilizado. Esse fato revela aspectos importantes para a gestão do trabalho em tais 

ambientes, devendo as empresas estarem atentas a esses comportamentos. 



5. CONCLUSÕES 
 

 As análises e interpretações realizadas neste estudo permitiram elucubrações e 

inferências, não propriamente conclusivas, no sentido estrito do termo. A exploração 

realizada na busca da compreensão dos fenômenos estudados partiu de suposições pautadas 

mais na observação do pesquisador do que na confirmação de teorias já desenvolvidas 

sobre o tema, decorrendo daí o caráter exploratório do estudo. 

 

 A base conceitual sobre a qual o estudo se desenvolveu foi formada, 

essencialmente, pelos pensamentos de Moscovici, Bourdieu e Goffman, buscando-se os 

significados das percepções dos sujeitos da pesquisa sobre suas relações com os ambientes 

organizacionais, por meio das representações sociais construídas.  

 

As teorias de onde se partiu forneceram luminosidade ao caminho percorrido, 

orientando sobre as retas, as curvas e os atalhos que, na exploração dos fenômenos, 

precisaram ser tomados. O ponto de chegada certamente não foi o mesmo ponto de partida. 

A especificidade das realidades do trabalho confinado trouxe à tona elementos não-

enquadrados nas suposições iniciais, fornecendo uma riqueza de informações, de 

percepções e de interpretações que foram incorporadas à compreensão dos fenômenos 

estudados. 

 

A Teoria das Representações Sociais, central neste estudo por ter sido importante 

para a sua delimitação metodológica, possibilitou que se verificassem, à luz dos discursos 



dos sujeitos, as crenças e os comportamentos decorrentes de suas representações. Estas 

foram construídas na vivência e na experimentação do ambiente específico de trabalho e 

estabelecidas no contrato psicológico, consolidado e justificado ao longo do tempo. Esse 

contrato comporta as crenças dos trabalhadores sobre um acordo tácito definido com a 

organização, cuja natureza pressupõe um processo de troca, determinante da força da 

conjugação dos valores individuais com os valores organizacionais.  

 

As promessas implícitas ou explícitas sobre as quais se baseiam os contratos 

psicológicos, no decorrer do tempo se estabilizam na forma de modelos mentais, a partir 

dos quais as representações são construídas. O contrato psicológico inferido por meio dos 

discursos relaciona-se mais fortemente com as empresas do que com os ambientes de 

trabalho propriamente ditos, lócus das pressões sofridas pelo tipo de atividade e pelo 

regime de confinamento do tempo e do espaço. 

 

Conforme preconizado por Etzioni (in Hitt & Smith, 2005), o envolvimento 

demonstrado pelos sujeitos do grupo confinado pode ser dividido em dois tipos: em relação 

às empresas, o envolvimento foi o do tipo moral, mostrando uma relação positiva com a 

organização, por meio da internalização dos valores e dos objetivos organizacionais. Isso 

possibilita à empresa alocar recompensas simbólicas, reconhecidas como importantes pelos 

seus membros. Em relação ao local de trabalho, o envolvimento foi interpretado como o do 

tipo calculativo, implicando a relação baseada na decisão racional do trabalhador em dar 

sua contribuição e seu sacrifício em prol dos seus empregos e dos de todos os demais 

trabalhadores dessas empresas, por acreditarem ser o exercício de suas atividades a 

representação dos seus propósitos. 



A influência dos ambientes de trabalho da formação de crenças e comportamentos 

dos trabalhadores foi o principal elemento motivador deste estudo. A especificidade do 

trabalho em regime de confinamento mostrou uma similaridade com o que Goffman (1992) 

preconizou sobre as organizações totais, onde um grande número de indivíduos leva uma 

vida fechada e formalmente administrada, separados de outros ambientes sociais por um 

determinado período de tempo.  

 

Os tipos de ambientes ora estudados não foram alvos das análises de Goffman, mas 

suas conclusões sobre a influência nas crenças e comportamentos e, principalmente no 

estabelecimento, pelos indivíduos, de mecanismos de defesa que visam a manter certa 

estabilidade psicológica, imprescindível à sobrevivência nesse tipo de ambiente, puderam 

ser verificadas nesta pesquisa.  

 

O funcionamento dos ambientes confinados como “fachadas” sociais que levam às 

representações coletivas e a dificuldades no enfrentamento de alguns aspectos da vida 

social fora daqueles ambientes, pode ser constatado por meio dos discursos. Foi relatada a 

existência de tensões constantes entre o mundo doméstico e o mundo institucional, o que, 

para Goffman pode significar o exercício do poder organizacional, realizado por meio da 

promoção persistente de formas estratégicas de controle dos trabalhadores. Disso decorrem 

mudanças nas crenças que os indivíduos têm sobre si próprios e sobre o ambiente 

organizacional, gerando a percepção de “perda de papeis” no seu mundo social, em função 

das barreiras impostas pelo espaço e pelo tempo. Os relatos apresentados apontam para a 

formação de crenças aderentes a essa análise de Goffman.  

 



Os ambientes de trabalho confinados, pela pressão que exercem nos indivíduos, 

precisam ser reconhecidos e interpretados por estes como ambientes de contornos definidos 

e familiares. As simbolizações permitem essa “familiaridade” com tais contextos, sob a 

forma de abstração, necessária à permanência e à continuidade das atividades e da 

produção. A transformação dos conceitos ou da abstração em objetos, por meio das 

representações, é operada pelo agente social, no caso o trabalhador. Dá-se, assim, o 

encontro dos pensamentos de Moscovici e Bourdieu, para quem essas representações são 

construções de um mundo inteligível, instituído pelas estruturas mentais e que existe 

porque foi pensado a partir de estruturas objetivas.  

 

A naturalização desses pensamentos leva ao que Bourdieu (2007) denominou de 

dominação social. As crenças retiradas dos discursos dos sujeitos indicam uma 

naturalização de conceitos e de percepções, contribuindo para isso o tempo de permanência 

no ambiente confinado que, no caso dos sujeitos da amostra, teve a média de 18,8 anos, 

indicando um tempo longo de permanência ininterrupta naquele ambiente. 

 

A afirmação de Bourdieu de que os dominados aplicam categorias construídas do 

ponto de vista dos dominantes às relações de dominação, fazendo-as ser vistas como 

naturais e as tornando partes integrantes de seu sistema simbólico, pode ser entendida na 

relação entre os trabalhadores e as empresas, que é o espaço dessa naturalização, da 

introjeção da crença de que a grandiosidade de suas empresas e a estabilidade que elas 

oferecem devem ser retribuídas com suas participações, percebidas como indispensáveis 

aos objetivos organizacionais. Isso é reproduzido em seus discursos e em seus 

comportamentos, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente social e familiar.  



A representação do espaço onde o trabalho se desenvolve simboliza a privação da 

liberdade, indicada por eles pela palavra “prisão”. Aquele é o local do sacrifício, onde a 

contribuição dos trabalhadores em prol do compromisso com a organização se efetiva e em 

relação ao qual a construção do significado é feita, sobre uma base mais objetiva e realista. 

Apesar da existência de mecanismos de defesa, verificados em seus discursos, pode-se 

inferir que eles ocorram mais em função da necessidade de sobrevivência ao ambiente do 

que por uma idealização daquele local.  

 

A identidade social criada por esses agentes fazem sentido pela luta em prol do 

reconhecimento daqueles ambientes como espaços com os quais precisam ter familiaridade, 

apesar da manutenção da reflexão crítica sobre as pressões sofridas. Tal fato encontra 

respaldo no pensamento de Guerreiro Ramos, para quem o indivíduo é alguém capaz de se 

sobrepor às regras e aos valores impostos, mesmo considerando-se a forte determinação dos 

valores sociais (e organizacionais) sobre as pessoas. Isto é apresentado pelas representações 

constituídas sobre o ambiente confinado, onde o “estar lá” significa “prisão” e onde o “estar 

fora de lá” implica “liberdade”. Guerreiro Ramos (1981) critica o determinismo social 

sobre o comportamento humano, sem deixar de reconhecê-lo. A determinação dos valores 

organizacionais sobre os indivíduos encontra resistências, apresentadas na forma de 

reconhecimento das pressões, da falta de privacidade, da privação da liberdade. Os 

mecanismos de defesa garantem a continuidade dessa relação, especialmente para aqueles 

que adquirem habilidades de adaptação sem, no entanto, perderem a capacidade reflexiva. 

 

A apresentação do indivíduo como alguém capaz de se colocar frente às imposições 

sociais o torna agente ativo na interação, logo, agente transformador, embora também 



transformado pelo processo de estruturação do campo, conforme asseverava Bourdieu 

(2007).  

 

A suposição inicial que deflagrou este trabalho foi suplantada. Apesar de alguns de 

seus elementos terem sido verificados e confirmados, a constatação da capacidade do 

indivíduo em ultrapassar os obstáculos de forma consciente, sem a completa submissão aos 

modelos estabelecidos representou, para o estudo, um achado inestimável. Achado este que 

encontrou respaldo nas teorias que formaram a base sobre a qual o estudo se desenvolveu: 

em Moscovici, na afirmação de que toda representação é uma simbolização, uma realização 

de algo não-familiar, colocando contornos inteligíveis nos elementos abstratos e 

desconhecidos para o observador; em Bourdieu, na visão do indivíduo estruturado e 

estruturador do campo; em Guerreiro Ramos, na concepção do homem ativo frente às 

determinações sociais e na verificação da existência de uma variedade de sistemas sociais 

coexistentes, porém delimitadores dos papéis. Essa delimitação informa que os sujeitos 

recebem influências, inclusive em sua vida organizacional, dos outros diversos subsistemas 

dos quais participam. Isso retira o protagonismo do determinismo organizacional como 

modelador de comportamentos, tornando-o coadjuvante, embora relevante, de um sistema 

mais amplo, onde, ainda assim, o indivíduo se faz presente. 

 

Esta tese, apesar das limitações explicitadas, ampliou a compreensão sobre os 

fenômenos instigadores da pesquisa ao jogar mais luz nos caminhos propostos pelas teorias, 

possibilitando a imersão nos relatos de experiências vividas pelos sujeitos. Possibilitou, 

ainda, verificar a capacidade de adaptação e de superação de obstáculos pelos trabalhadores 



que operam em regime de confinamento, confirmando a presença do indivíduo na 

estruturação de seus ambientes sociais, apesar de ser também por eles estruturado. 

 

A introjeção de valores organizacionais foi também constatada, especialmente 

aqueles relativos aos seus papéis em prol das empresas, cujas relevâncias para o 

desenvolvimento do país são ressaltadas pelos sujeitos. A modificação de comportamentos, 

supostamente delineada nesta pesquisa, foi evidenciada, mas se apresentou como aspectos 

reativos às pressões sofridas nos ambientes confinados, por meio dos mecanismos de defesa 

e da criação de hábitos decorrentes de suas atividades em ambientes árduos. 

 

A tese possui a característica de ser um estudo não-conclusivo, pela própria natureza 

de sua temática. É, portanto, merecedora de investigações complementares posteriores. 
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APÊNDICE 1 

 

O Núcleo Central e o Sistema Periférico das Representações Sociais – Metodologia 

 

A identificação do núcleo central das representações sociais foi proposta por Jean-

Claude Abric, em 1976, como complementação à teoria das representações sociais. Para 

este autor, revelava-se importante o conhecimento da organização apresentada por uma 

representação social, mapeando-se a hierarquia dos elementos que a constituem e as 

relações que mantêm entre si. Nem todos os elementos têm a mesma importância, sendo 

alguns essenciais e outros secundários (FERREIRA, 2005). 

 

Existem dois processos sociocognitivos que atuam dialeticamente na formação das 

representações sociais: a objetivação e a ancoragem. A objetivação esclarece como se 

estrutura o conhecimento de um dado objeto. O sujeito procede a objetivação em três 

diferentes etapas: 

 

1. Seleção dos elementos a serem representados, operando-se uma espécie 

de enxugamento do excesso de informações. O principal fator indutor 

dessa operação é o fato de que não é possível lidar com todos os aspectos 

envolvidos nos conjuntos de informações captadas da realidade. Tal 

como ocorre nos métodos científicos quando se faz a delimitação dos 

temas estudados, os indivíduos envolvidos na produção de uma 

representação social fazem cortes na realidade. Os principais critérios 



utilizados costumam ser as informações prévias possuídas e os valores 

compartilhados. 

2. Feitos os recortes, os fragmentos selecionados são reagrupados em um 

esquema que se torna o núcleo figurativo da representação. Com isso, o 

objeto antes misterioso, passa a ser objetivo e concreto. 

3. O processo se completa com a fase de naturalização, na qual o esquema 

criado passa a ser incorporado pelos sujeitos que dele partilham como 

representantes daquilo que é natural. 

 

A objetivação dá origem à definição do núcleo central, porque transforma um 

conceito em um objeto concreto. Para Abric, o processo figurativo e social pelo qual isso se 

cristaliza, faz com que parte de uma determinada representação, o seu núcleo central, passe 

a ser evocada e disseminada como se fosse realidade para aqueles que a expressam  

 

A outra operação básica, a ancoragem, serve para dar sentido ao objeto apresentado 

à compreensão dos sujeitos envolvidos na representação. A ancoragem está dialeticamente 

relacionada à objetivação, assegurando-se, dessa forma, as três funções da representação: 

incorporação do “estranho”; interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. A 

ancoragem permite a incorporação do novo nas redes de categorias que o indivíduo possui. 

Por meio desse processo, o conhecimento gerado enraíza-se no social, integrando-se à 

leitura de mundo de cada indivíduo, que procede uma busca de familiarização com as 

novidades geradas, ancorando-as nas suas vivências, na sua bagagem emocional 

(FERREIRA, 2005). 

 



Moscovici destaca que a dinâmica social envolve a familiarização dos objetos pelos 

indivíduos, que passam a distingui-los com base em modelos e experiências anteriores. 

Ocorre, nesse processo, a predominância do passado sobre o presente, da resposta sobre o 

estímulo, da imagem sobre a realidade vivenciada. O sujeito amplia sua categorização e o 

objeto se acomoda ao seu repertório, o qual também se amplia e se altera. 

 

A ancoragem explica o fato das representações não serem, necessariamente, 

consensuais, decorrendo daí a formação do chamado sistema periférico das representações 

sociais. O sentido atribuído a um dado objeto e o próprio processo de atribuição são 

construções psicossociais que integram a história pessoal de cada indivíduo, como resultado 

de suas interações grupais. 

 

O conhecimento do núcleo central, que incorpora os principais componentes das 

representações, auxilia na identificação dos aspectos fundamentais de uma representação 

social. No núcleo estão os valores e percepções que são compartilhados pelos sujeitos 

investigados. Ele é constituído de significados fundamentais da representação, aqueles que 

lhe atribuem identidade. Quando o núcleo central se modifica, cria-se uma nova identidade  

 

 

 

 

 

 

 



O Desvendamento do Núcleo Central 

 

 Para o levantamento dos possíveis elementos que compõem o núcleo central da 

representação social, utiliza-se a técnica denominada associação ou evocação livre. É 

solicitado ao sujeito que manifeste as primeiras palavras que lhe vêm à mente a partir de 

expressões indutoras. A ordem das palavras indica sua hierarquização. A seguir, processa-

se a categorização das palavras, agrupando-se as similares, de modo a evitar que variantes 

de uma mesma evocação, com conteúdo semântico equivalente, sejam consideradas 

distintas. 

 

 As expressões com freqüência unitária são desconsideradas. Tal fato respalda-se, 

também, no argumento de que uma representação só é social quando um conjunto de 

sujeitos a compartilha. 

 

 A seguir, procede-se ao cálculo da frequência de ocorrência das categorias, 

representada pelo número de vezes em que ela foi citada pelos sujeitos e pelo cálculo da 

ordem média de evocação (OME), que considera a ordem na qual a expressão evocada foi 

apresentada. O número de vezes em que cada termo é evocado e citado como o mais 

importante é multiplicado por um. A freqüência das citações apresentadas em segundo 

lugar é multiplicada por dois, em terceiro lugar por três e em quarto lugar, por quatro. A 

OME corresponde à média aritmética desses produtos, indicando o grau de importância 

atribuído a cada expressão que pode variar, no caso de serem solicitadas quatro palavras, de 

1,0 a 4,0. Se algum termo aparecer em 100% das evocações como o mais importante, a sua 



OME será igual a 1,0. Caso contrário, se aparecer sempre como a menos relevante, sua 

OME será 4,0. 

 

 A partir do exame conjugado da freqüência e da ordem média de evocação de cada 

categoria, são levantados os elementos supostamente pertencentes ao núcleo central da 

representação social. Para tanto, as categorias são agrupadas nos seguintes quadrantes: 

 

� Quadrante superior esquerdo: categorias que tiveram freqüência maior e OME 

menor do que a média. 

� Quadrante superior direito: categorias que tiveram freqüência maior e OME 

maior do que a média. 

� Quadrante inferior direito: categorias que tiveram freqüência menor e OME 

maior do que a média. 

� Quadrante inferior direito: categorias que tiveram freqüência menor e OME 

menor do que a média. 

 

São consideradas componentes do núcleo central da representação as categorias 

localizadas no quadrante superior esquerdo. A importância dessas expressões para os 

sujeitos entrevistados reflete-se no elevado número de vezes em que foram evocadas, 

resultando em uma freqüência maior do que a média e no alto grau de importância atribuído 

na hierarquização, fazendo com que a OME ficasse menor do que a média, conforme 

explicitado a seguir: 

OME:  (freq. X 1) + (freq. X 2) + (freq. X 3) + (freq. X 4) / Freq. total 



APÊNDICE 2 

COMPILAÇÃO EVOCAÇÃO DE PALAVRAS – Exemplo: Organiza ção 1 

 
CONFINADO CONTROLE 

EXPRESSÃO INDUTORA 1: “ Se eu lhe digo a palavra      
(nome do local de trabalho), quais as quatro primeiras palavras 
que lhe vêm à mente?” 

EXPRESSÃO INDUTORA 1: “ Se eu lhe digo a palavra 
(nome do local de trabalho, quais as quatro primeiras 
palavras que lhe vêm à mente?” 

T 1ª 2ª 3ª 4ª T 1ª 2ª 3ª 4ª 
8 trabalho 

 
solidão  

 
companheirismo 

 
amizade 

 
5 trabalho petróleo apoio à saúde (nome da 

empresa) 
22 confinamento 

 
trabalho horário 

 
cansaço 

 
16 refino petróleo fogo (nome da 

empresa) 
24 
* 

trabalho 
 

folga 
 

salário 
 

saudade 
 

20 petróleo trabalho segurança refino 

23 
 

embarque 
 

confinamento esforço 
 

distância 
 

5 refino unidades produção operação 

15 
 

helicóptero 
 

viagem 
 

família 
 

distância 
 

19 refinaria refino (nome da 
empresa) 

Estado 

21 Garoupa afastamento 
 

segunda família Amigos 19 petróleo perigo trabalho brigada 

22 
 

trabalho união 
 

descanso da vida 
cotidiana 

conhecimento 
 

19 refinaria (nome da 
empresa) 

gasolina gás 

23 
 

confinamento família amigos 
 

prisão 
 

20 trabalho problemas emergência discriminação 

6 
 

trabalho sustento amigos 
 

ansiedade 
 

18 aprendizado Profissionalismo grandeza competência 

24 
 

desafio trabalho riqueza 
 

convivência 
 

15 trabalho expansão sobrecarga insatisfação 

 
 
EXPRESSÃO INDUTORA 2: “ Se eu lhe digo a palavra      
(nome da empresa), quais as quatro primeiras palavras que lhe 
vêm à mente?” 

EXPRESSÃO INDUTORA 2: “ Se eu lhe digo a palavra 
(nome da empresa), quais as quatro primeiras palavras que 
lhe vêm à mente?” 

T 1ª 2ª 3ª 4ª T 1ª 2ª 3ª 4ª 
8 trabalho 

 
solidez 

 
profissionalismo grandeza 5 (nome do local 

de trabalho) 
trabalho  emprego 

 
saúde 

22 trabalho 
 

orgulho pagamento 
 

petróleo 16 orgulho segurança solidez emprego 
 

24 trabalho 
 

embarque folga salário 20 orgulho trabalho solidez grandeza 

23 grandeza 
 

profissionalismo estabilidade orgulho 5 produtividade progresso 
 

desenvolviment
o  

petróleo 

15 trabalho 
 

orgulho segurança 
 

vida 19 petróleo energia nacionalismo combustível 

21 grandeza 
 

estabilidade orgulho segurança 
 

19 poder grandeza tecnologia Progresso 

22 estabilidade 
 

prazer reconhecimento 
 

orgulho 19 plataforma óleo amizade petróleo 

23 grandeza 
 

futuro 
 

salário estabilidade 20 trabalho segurança salário discriminação 

6 estabilidade 
 

boa empresa 
 

grandeza diversidade 18 segurança patriotismo liderança competência 

24 
 

grandeza símbolo 
 

referência superação 
 

15 excelência  orgulho evolução meu início 

 
 
EXPRESSÃO INDUTORA 3: “ Se eu lhe digo a expressão 
Importância da minha atividade para a empresa, quais as 
quatro primeiras palavras que lhe vêm à mente?” 

EXPRESSÃO INDUTORA 3: “ Se eu lhe digo a expressão 
Importância da minha atividade para a empresa, quais as 
quatro primeiras palavras que lhe vêm à mente?” 

T 1ª 2ª 3ª 4ª T 1ª 2ª 3ª 4ª 
8 responsabili-

dade 
eficiência agilidade 

 
coragem 5 segurança vida resgate emergência 

22 
 

segurança eficiência produção rotina 16 segurança produtividade lucro ordem 

24 
 

sucesso 
 

dedicação 
 

comprometimen-
to 
 

prazer 
 

20  assessorament
o 

referência confiança segurança 



23 importância 
 

desenvolvimento orgulho 
 

participação 
 

5 cooperação agregação competência pró-atividade 

15 
 

importância segurança integridade tecnologia 19 controle treinamento participação iniciativa 

21 
 

segurança necessidade 
 

resolução 
 

orgulho 19 assessoria controle coragem risco 

22 eficiência 
 

cálculos produção segurança 19 segurança emergência auto-bomba eficiência 

23 
 

importância dinâmica 
 

realização 
 

pessoal 20 respeito dedicação ordem equipe 

6 
 

produção fundamental 
 

lucro 
 

continuidade 18 profissionalis-
mo 

qualidade pesquisa resultados 

24 
 

fundamental 
 

produção segurança risco 15 importância Não-
reconhecimento 

salário baixo 
 

esperança 

 
 
EXPRESSÃO INDUTORA 4: “ Se eu lhe digo a expressão     
Viver no ambiente de trabalho, quais as quatro primeiras 
palavras que lhe vêm à mente?” 

EXPRESSÃO INDUTORA 4: “ Se eu lhe digo a expressão     
Estar no ambiente de trabalho, quais as quatro primeiras 
palavras que lhe vêm à mente?” 

T 1ª 2ª 3ª 4ª T 1ª 2ª 3ª 4ª 
8 solidariedade companheirismo Saudade 

 
profissionalismo 5 trabalho equipe cansaço setor 

22 
 

confinamento estresse afastamento pressão 16 amizade companheirismo parceria seriedade 

24 paciência compreensão 
 

estresse companheirismo 20 desafio expectativa prazer estresse 

23 
 

segunda 
família 

convivência aprendizado prisão 
 

5 participação união interpessoalida-
de 

interação 

15 
 

controle distância tolerância 
 

apreensão 
 

19 rotina equipe treinamento tarefas 

21 
 

convivência tranquilidade ansiedade 
 

risco 19 emergência tensão equipe risco de vida 

22 
 

comunicação companheirismo tranquilidade risco 19 área trabalho treinamento brigada 

23 
 

prisão afastamento 
 

distância 
 

sentimento 20 dedicação equipe sinceridade coragem 

6 
 

amizade 
 

confinamento 
 

rotinas pressão 
 

18 satisfação adrenalina disposição pesquisa 

24 
 

desafio interação 
 

superação satisfação 15 
 

tensão pressão perigo cuidado 

 
 
EXPRESSÃO INDUTORA 5: “ Se eu lhe digo a expressão     
Viver fora do ambiente de trabalho, quais as quatro primeiras 
palavras que lhe vêm à mente?” 

EXPRESSÃO INDUTORA 5: “ Se eu lhe digo a expressão     
Estar fora do ambiente de trabalho, quais as quatro 
primeiras palavras que lhe vêm à mente?” 

T 1ª 2ª 3ª 4ª T 1ª 2ª 3ª 4ª 
8 liberdade solidão 

 
família 

 
horizonte 

 
5 descanso lazer folga família 

22 
 

família folga atividades 
 

lazer  16 família lazer casa viagem 

24 
 

dificuldade férias 
 

folga antenado com a 
plataforma 

20 dever 
cumprido 

lar família lazer 

23 
 

alegria 
 

satisfação 
 

liberdade prazer 5 lacunas individualismo introspecção improdutividade 

15 
 

tranquilidade felicidade 
 

família filhos 
 

19 descanso lazer descontração bebericar 

21 liberdade inadequação vida social 
 

convivência 
pessoal  

19 descanso alívio família folga 

22 comodidade 
 

inadequação vida social 
 

amigos do 
ambiente 

19 folga passeio compromissos  leitura 

23 
 

tudo união 
 

vivência 
 

satisfação 
 

20 tranquilidade dever cumprido saudade responsabilidade 

6 
 

liberdade família lazer amor 18 prazer bem-estar estudos viagem 

24 
 

liberdade cultura 
 

família prazer 15 felicidade tranquilidade lazer casa 

 
 
Média de tempo de confinamento: 18,8 anos                                
Média de tempo de trabalho: 15,6 anos 



 



EXPRESSÃO INDUTORA 1: LOCAL DE TRABALHO  -  GRUPO C ONFINADO 
 

Categoria Freqüência OME 
AFASTAMENTO SD 4 3,50 
COMPANHEIRISMO SD 6 3,00 
CONFINAMENTO SE 5 2,20 
DESAFIO ID 3 2,66 
DESCANSO ID 2 2,50 
FAMÍLIA ID 2 2,50 
SUSTENTO ID 2 2,50 
TRABALHO SE 7 1,57 
TRAJETO IE 3 1,33 
MÉDIA 3,77 2,42 

 
 
 

 

SE   F > OME < 
 

CONFINAMENTO 
TRABALHO 

 

 

SD   F > OME > 
 

AFASTAMENTO 
COMPANHEIRISMO 

 
 

IE   F < OME < 
 

TRAJETO 

 

ID   F< OME > 
 

DESAFIO 
DESCANSO 
FAMÍLIA 

SUSTENTO 
 

 
 

 
SUPERIOR ESQUERDO: categorias que tiveram frequência maior e OME menor do que a 

média. 
 
SUPERIOR DIREITO: categorias que tiveram frequência maior e OME maior do que a média. 
 
INFERIOR ESQUERDO: categorias que tiveram frequência menor e OME menor do que a 

média. 
 
INFERIOR DIREITO: categorias que tiveram frequência menor e OME maior do que a média. 
 

 
 



EXPRESSÃO INDUTORA 2: NOME DA EMPRESA  -  GRUPO CONFINADO 
 

Categoria Frequência OME 
ESTABILIDADE SE 8 2,40 
GRANDEZA SE 6 1,83 
ORGULHO SD 5 3,00 
PROFISSIONALISMO ID 3 2,66 
REFERÊNCIA IE 3 2,33 
SALÁRIO ID 3 3,33 
SUPERAÇÃO ID 2 3,00 
TRABALHO IE 4 1,00 
MÉDIA 4,25 2,45 

 

 
 

SE   F> OME < 
 

ESTABILIDADE 
GRANDEZA 

 

 

SD   F > OME > 
 

ORGULHO 
 

 

IE   F < OME < 
 

REFERÊNCIA 
TRABALHO 

 

ID   F< OME > 
 

PROFISSIONALISMO 
SALÁRIO 

SUPERAÇÃO 
 

 
 
 

 
EXPRESSÃO INDUTORA 3: IMPORTÂNCIA DA MINHA ATIVIDAD E PARA A EMPRESA 

- GRUPO CONFINADO 
 

Categoria Frequência OME 
COMPROMETIMENTO ID 3 2,33 
EFICIÊNCIA SE 8 2,31 
ORGULHO ID 2 3,50 
PRODUÇÃO IE 4 2,25 
RELEVÂNCIA SE 7 1,28 
SEGURANÇA SE 5 2,20 
MÉDIA 4,83 2,32 

 
 

 

SE       F> OME < 
 

EFICIÊNCIA 
RELEVÂNCIA 
SEGURANÇA 

 

SD   F > OME > 
 

 



 
 

IE        F < OME < 
 

PRODUÇÃO 

 

ID    F< OME > 
 

COMPROMETIMENTO 
ORGULHO 

 

 



EXPRESSÃO INDUTORA 4: VIVER NO AMBIENTE DE TRABALHO   -  GRUPO 
CONFINADO 

 
Categoria Frequência OME 

COMPANHEIRISMO SD 5 2,00 
CONVIVÊNCIA IE 3 1,66 
DESAFIO ID 2 2,00 
DISTÂNCIA ID 3 2,33 
ESTRESSE SD 6 3,33 
PRISÃO SE 5 1,80 
RISCO ID 2 3,50 
SOLIDARIEDADE ID 3 2,00 
TRANQUILIDADE ID 2 2,50 
MÉDIA 3,44 1,84 

 
 

 

SE       F> OME < 
 

PRISÃO 
 

 

SD   F > OME > 
 

COMPANHEIRISMO 
ESTRESSE 

 
 

IE        F < OME < 
 

CONVIVÊNCIA  

 

ID    F< OME > 
 

SOLIDARIEDADE 
TRANQUILIDADE 

RISCO 
DISTÂNCIA 

DESAFIO 
 

 
 
 

EXPRESSÃO INDUTORA 5: VIVER FORA DO AMBIENTE DE TRA BALHO - GRUPO 
CONFINADO 

 
Categoria Frequência OME 

FAMÍLIA SD 6 2,83 
FOLGA ID 2 2,50 
INADEQUAÇÃO SD 5 2,80 
LAZER SD 6 2,66 
LIBERDADE SE 6 1,83 
PRAZER SD 6 2,83 
TRANQUILIDADE IE 2 1,00 
MÉDIA 4,71 2,35 

 
 

 

SE   F> OME < 
 

 

SD   F > OME > 
 



LIBERDADE FAMÍLIA 
INADEQUAÇÃO 

LAZER 
PRAZER 

 
 

IE   F < OME < 
 

TRANQUILIDADE 

 

ID   F< OME > 
 

FOLGA 
DISTÂNCIA 

DESAFIO 
 

 

 


