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RESUMO 

O desenvolvimento deste estudo objetivou examinar a re 

lação existente entre propensão ao risco e acidentes do traba

lho. Também foi examinado o papel representado pelas uariáveis 

sexo e locus de controle, além de se proceder à construção de 

um instrumento para medir especificamente tomada de risco no aro 

biente de trabalho. 

O trabalho de campo utilizou um total de oitenta ope

rários, semi-especializados (acidentados e nao acidentados, de 

ambos os sexos), de forma a verificar as hipóteses de relação en 

tre propensão de risco, locus de controle e sexo entre si e sua 

influência sobre a ocorrência ou não de acidentes de trabalho. 

O tratamento dos dados coletados revelou nao haver li-

gaçao significativa entre as variáveis citadas e os acidentes 

de trabalho, bem como entre as variáveis entre si. Foram levan

tadas hipóteses a respeito de influências de características da 

amostra nos resultados. O instrumento construído mostrou-se útil 

para investigações desta natureza. 
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. SUMMARY 

The development of this study aimed at the examination 

of the relationship between risk-taking and work accident. The 

role of sex and locus of control was also examined. Another aim 

of this paper was to construct an instrument to measure risk

-taking in work situations. 

Eighty semi-specialized workers (who had or had not 

suffered accidents, males and females) were utilized in order 

to test the hypothesis that there is a relationship among risk, 

locus of control and sex and that there is a relationship between 

each variable and accident in work situations. 

The data showed that there aren't significative 

relationships among these variables and between each of 

and work accident. The sample characteristics have been 

them 

held 

resoonsable for the results. The instrurnent ad hoc constructed . ---
showed itself to be useful for this type of research. 
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I - INTRODUÇÃO 

1.1 - O tema e a realidade brasileira 

A partir de meados do século passado, com o início da 

revolução industrial no continente europeu, o homem anexou ao 

seu cotidiano novas formas de construir seu bem-estar. A par 

das perspectivas de progresso e do factual impulso proporcio

nado à civilização ocidental, trouxe, a revolução industrial, 

um vigoroso incremento aos males que se acoplam à existência hu 

mana e, dentre eles, destacam-se pela estreiteza da relação os 

acidentes e doenças do trabalho. 

No Brasil, somente quando da terceira década do atual 

século, fizeram-se sentir os primeiros ecos, realmente relevan

tes, do processo de industrialização. Deste período em diante, 

inúmeros têm sido os esforços de modo a colocar o país numa po

sição destacada neste setor do processo produtivo, não só como 

forma de superar etapas perdidas, ao tempo em que se procura 

neste esforço novas soluções que viabilizem o país no contexto 

da ordem econômica mundial. Entretanto, a urgência de alinhar o 

país, em tempo premente, por entre as exigências do mundo con

temporâneo tem levado a uma excessiva ênfase no processo de in

dustrialização que tem nos últimos anos suplantado todas as de

mais formas de produção. 

A rápida expansão do setor secundário nestes últimos 

anos tem propiciado a inclusão do Brasil no rol dos países que 

desembolsam as maiores somas em função de acidentes e doençasdo 

trabalho. Assim é que dados recentes indicam gastos em torno de 

duzentos e quinze bilhões de cruzeiros somente em termos de cus 
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tos diretos dos acidentes. Computados outros custos que coexis-

tem aos do acidente propriamente dito (custo indireto) este as-

cende a aproximadamente o quíntupl0 desta soma (Dela Coleta, 

1977). Porém mais importante que o custo em si, situa-se o núme 

ro de pessoas lesionadas que, segundo dados de 1979, aproxima

-se de 1.500.000 (Quadro I), isto considerando-se tão somente 

os chamados acidentes com perda, ou seja, aqueles que sao ofi-

cialmente contabilizados pelo I.N.P.S. 

QUADro I - Acidentes no Brasil, 1970/79. 

NÚMERO DE ACIDENTADOS 

ANO TIPICOS TRAJETO D. TRABALHO TOTAL MORTES MASSA 
SEGURADA 

1970 1.199.672 14.502 5.937 1.220.111 2.232 7.284.022 

1971 1.308.335 18.138 4.050 1.330.523 2.587 7.553.472 

1972 1.497.318 23.016 2.389 1.504.723 2.805 8.148.987 

1973 1.602.517 28.395 1.784 1.632.696 3.122 10.956.956 

1974 1. 756.649 38.273 1.839 1. 796. 761 3.764 11.537.024 

1975 1.869.689 44.307 2.191 1.916 .187 ~ 3.942 12.996.796 

1976 1.692.833 48.394 2.598 1.743.825 3.900 14.945.489 

1977 1.562.957 48.780 3.013 1.614.750 4.445 16.589.605 

1978 1.497.934 48551 5.016 1.551.501 4.342 18.500.000 

1979 1.388.525 52.279 3.823 1.444.627 4.673 20.332.900 

RNI'E: infonnati vo CIPA-80. kl.O lI, n9 2, j an. /março, 1981. 
Estaleiro Caneco. 

Embora na totalidade o número de acidentes apresente 

uma tendência decrescente, tanto em termos absolutos como rela-

tivos (relação massa assegurada no I.N.P.S. x número de aciden-
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tes) a análise referente a coluna "mortes" revela um resultado 

bas~ante negativo. O incremento no número de mortes, apesar de 

paulatino, é constante. Estes dados podem sugerir duas hipóte

ses de igual relevância: 

-- As providências que têm sido tomadas para minimizar 

o fenômeno não possuem profundidade necessária para atingir as 

ocorrências mais drásticas dos acidentes de trabalho, que são os 

acidente fatais. 

-- Os procedimentos utilizados na computação dos aci

dentes têm favorecido a exclusão de acidentes de menor gravida

de fornecendo um quadro ilusório a respeito da situação real 

dos A.T. (Acidentes de Trabalho) 

Entretanto, qualquer que seja o caráter efetivo dos nú 

meros refletidos no quadro I, seu papel como incentivo tem sido 

notável. Estes números têm tido o mérito de despertar cada vez 

mais a atenção de quantos estejam envolvidos no problema ou por 

eLe .tenham interesse científico, ocasionando inúmeras providên

cias que têm sido encetadas visando à minimização deste malefí

cio da sociedade industrial. 

A tentativa de aplacar tais dados tem gerado contri-

buições de vários setores da comunidade como um todo; entretan

to, no Brasil, aquelas de real valor científico e de consequen

te maior generalidade empírica possu~m expressa0 insuficiente, 

principalmente no que se refere a dados psicossociais do fenô

meno. No que diz respeito ao aspecto humano os conhecimentos au 

feridos nesta área não estão suficientemente estabelecidos de 

- - I 
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molde a fornecer dados conclusivos sobre o grau de participação 

do homem na deflagração do processo. 

Dentro da realidade brasileira os conhecimentos exis-

tentes sobre a participação humana nos acidentes de trabalho são 

relativamente recentes e por isso bastante escassos. Num estudo 

levado a cabo por Dela Coleta (1976) este registrou que os A.T. 

possuem até um certo peso dentro da realidade econômica do ope-

rário, na medida em que o valor percebido por seguros vem de 

suprir certas necessidades financeiras do operariado. Como 

possível detectar, a par de problemas puramente técnicos na exe 

cução do trabalho, coexistem na realidade brasileira fortes com 

ponentes sócio-econômicos que garantem ao fenômeno um aspecto 

de maior abrangência que aquela vislumbrada pela legislação tra 

balhista. 

1.2 - A Psicologia e os acidentes de trabalho 

Embora nao possa ser considerado um campo de estudo in 

diferente aos interesses dos que militam na área da psicologia 

e mais especificamente da psicologia do trabalho, os acidentes, 

em termos de sua prevenção e explicitaçãO' causal, não tem encon-

trado ecos firmes o bastante dentro da psicologia para que se 

possa considerá-la como um dos baluartes de combate ao fenôme

no. Embora potencialmente a psicologia apresente condições de 

fornecer contribuições de inestimável valor à causa da preven

ção e combate aos acidentes, é certo que, no estágio atual, es

ta contribuição pode ser considerada no mínimo como confusa,c~ 

rente de elementos que permitam afirmações concretas acerca dos 

diferentes pontos de contato entre os acidentes de trabalho e a 
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ciência psicológica. 

Numa extensa revisão efetuada por Dela Coleta (1977 ) 

salientou-se como conclusão mais importante a ausência de um de 

nominador comum nas pesquisas envolvendo aspectos psicológicos 

nos acidentes de trabalho. Longe de demonstrar uma incompetên

cia generalizada de quantos levaram adiante tais pesquisas, es

tes dados vêm demonstrar o quanto é complexo e tortuoso o rela

cionamento entre a pesquisa psicológica e os acidentes de traba 

lho. Isto se deve, em grande parcela, ao próprio estágio dos c~ 

nhecimentos da psicologia e ciências afins, que não permitem 

maiores inferências que aquelas observadas pré e pós "caixa pr~ 

ta" (Faverge, 1975, pago 8), ou seja, o "tratamento" dado aos 

estímulos captados e que implicam na direção da resposta adota-

da pelo sujeito numa dada situação. Da captação que o sujei to 

faz das variáveis por ele percebidas e/ou admitidas, até a dec~ 

sao final a ser adotada sobre o comportamento mais útil naquele 

momento, pairam um sem números de modelos explicativos, passí

veis de serem inscritos sem maiores refutações dentro do panora 

ma da psicologia aplicada aos acidentes de trabalho, porém sem 

o respaldo que os coloque como uma resposta efetiva da 

logia ao problema. 

psico-

Este trabalho se posiciona como uma tentativa de inves 

tigar os acidentes de trabalho sob um enfoque hoje bastante es-

peclfico dentro da psicologia,que são os estudos sobre tomada 

de risco (risk-taking). Este tema, que bordeja os campos da psi 

cologia social, da personalidade e dos processos cognitivos, 

tem uma história relativamente recente em termos de interesse 

dos pesquisadores em psicologia. Seu texto-referência básico da 
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ta da década de sessenta (Koogan e Wa11ach, 1964) e tem suas raí 

zes. nos estudos de tomada de decisão que se fundamentam, por sua 

vez, nos postulados matemáticos da teoria dos jogos. 

Apesar de a primeira vista parecer óbvia a ligação en

tre tomada de risco e acidentes de trabalho, não registrá a li

teratura maiores citações acerca de estudos relacionando aos 

dois temas. Ante a crença da importância deste capítulo da psi

cologia no estudo dos acidentes, este trabalho postulou como ob 

jetivos mais gerais verificar a existência de ligações signi

ficativas entre a propensão ao risco e a ocorrência de aciden

te de trabalho, bem como estabelecer parâmetros que norteiem 

futuras pesquisas na área, dado o caráter incipiente dos conhe

cimentos existentes. 
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II - ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 - Delimitação do conceito de acidentes do trabalho 

O Decreto-lei 7.036/44 e a A.B.N.T. (1975) definem aci 

dentes do trabalho como um evento 

"que ~e veJt.i.n.i.que pelo exeJtclc.i.o do tJtabalho pJtovocal1. 
do, d.i.Jteta ou .i.l1.d.i.Jtetamel1.te, le~ão COJtpoJtal, peJttuJt
bação nUl1.c.i.ol1.al ou doel1.ça que deteJtm.i.l1.e a peJtda total 
ou paJtc.i.al, peJtmal1.el1.te ou tempoJtâJt.i.a da capad.i.dade de 
tJtabalho". 

Uma análise, mesmo que superficial, vem de constatar que tal de 

finição· tem finalidades muito mais previdenciária -- de amparo 

ao homem que 'trabalha -- que propriamente fornecer subsídios a 

um estudo científico do problema. Carece, tal conceito, de oper~ 

cionalidade que permita delimitar hipóteses específicas que no,!. 

teiem estudos de maior v.ulto. Na medida em que eventos de ocor-

rência abrupta e inesperada (o acidente propriamente dito) e ou 

tros de caráter mais previsível e paulatino (as doenças do tra

balho) são fundidos numa mesma definição torna-se necessário a 

busca de novos padrões técnicos que viabilizem uma investigação 

objetiva do fenômeno. 

Sob este aspecto os estudiosos do assunto nao forma-

raro um consenso s.obre as diferentes propostas de se definir teE 

nicaroente o problema; porém, algumas premissas mostram-se de qu~ 

se total aceite e dentre estas destacam-se: 

-- uma interrupção inesperada e abrupta do trabalho; 

ocorrência de lesão no indivíduo é/ou dçmos materiais e; 
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-- a pertinência de todos os fatores envolvidos a um 

mes!llo sistema. 

Esta última colocação pretende excluir do conceito aci 

dentes nos quais os sujeitos envolvidos e/ou os agentes desen

cadeantes não façam parte do mesmo sistema de trabalho. Exem

plificando: Um operário de uma organização qualquer pode, even

tualmente, ser atingido por um avião em queda e, embora esteja 

ele no exercício da sua atividade profissional, não caracteri

zar um acidente de trabalho na medida que o agente causador es

tá inserido num outro sistema alheio ao trabalho realizado (é 

claro supondo a organização não ser uma fábrica de aviões ou um 

aeroporto). Tal ocorrência poderia ser considerada um acidente 

de trabalho se o operário em questão fosse, por exemplo, um op~ 

rador de "marshalling" em um aeroporto qualquer. 

Por outro lado, alguns autores ainda persistem no fo

mento de uma falsa dicotomia entre condição insegura versus ato 

inseguro como causa maior dos acidentes de trabalho, nao esque

cendo de fornecer estatísticas e resultados (Hoerman, 1966; 

Artinano, 1978) nos quais os atos inseguros (ou seja, os traba

lhadores) são os principais responsáveis pela ocorrência do fe

nômeno. Respaldados nestas "evidências" a maioria dos empresá

rios e responsáveis pelos serviço de medicina e segurança do 

trabalho pautam seus procedimentos e esquemas de trabalho por 

sobre as facilidades desta dicotomia. A bem da verdade tais si

tuações em nada auxiliam a causa da prevenção e menos ainda aos 

estudiosos do assunto. 

Em recente seminário sobre "Perspectivas no estudo e 
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prevençao dos acidentes de trabalho", com participação de pro

fissionais de diferentes áreas ligadas à prevenção de acidentes 

de trabalho, foi realizado um levantamento de opiniões (FGV/ 

ISOP/1980) de diferentes questões nesta área e incluso estava 

o problema de definição dos acidentes de trabalho. Dentre as vá 

rias opções de definições apresentadas a que obteve um maior 

contingente de a nlÊncias conceituava o acidente de trabalho co-

mo 

"Qualque~ evento deco~~ente do t~abalho, inepe~ado 
ou p~o9~e~~ivo, que ~e~ulte em dano~ a inte9~idade 
ól~ica e/ou mental do indivZduo". 

Embora mais operacionalizada esta definição ainda mantém enrai-

-zada a noçao de doença do trabalho ( ••• "progressivo" •.• ) como 
. . 

acidente. 

Para efeito deste estudo e por força do posicionamento 

do autor, os acidentes de trabalho serão considerados como uma 

ruptura não-programada no processo produtivo que acarrete uma le 

são no sujeito inserido neste processo. Também com relação a 

discussão em torno da existência ou não de indivíduos predispo~ 

tos a sofrer acidentes-a "accident proneness "'ae Fanrer e Chambers 

(1926) --a posição que norteia este trabalho admite a eXistên-

cia de variáveis e características pessoais que aumentem a pro-

babilidade de um dado indivíduo acidentar-se, porém jamais des

vinculada das condições ambientais e organizacionais (estas mlls 

próximas dos acidentes de trabalho) com as quais interage e pro 

picia a ocorrência do fenômeno. ~ por tal posicionamento que se 

admite o estudo dos acidentes de trabalho sob a ótica de uma va 

riável individual qual' seja a propensão ao risco (risk taking) 

* ~sdc:branento do conceito de Greenwood e wood fonrnhado em 1919 (~la Co 

leta 1977) 
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que por sua própria natureza implica num modelo probabilísticc, 

dependente que é de características motivacionais, de perso-

nalidade e perceptivas do sujeito (Sarmãny, 1977), esta últi-

ma relacionada com os estímulos do meio num dado momento. 

2.2 - Aspectos históricos dos estudos sobre tomada de risco 

A assunçao da tomada de risco como objeto de estudo 

científico tem suas raízes mais específicas no campo da matemá-

tica e da economia. O termo risco tem sido concebido desde en-

tão como 

"o pio~ Que pode aeonteee~ em dete~minada~ eondiç~e~" 
(Von Neuman and Mo~gen~te~n, 1963, pá.g. 1631 

ou 'simplesmente, numa versao derivada dos dicionários, como 

"chance de perda" (Slovic, 1964); o que levou, inicialmente, o 

centro das atenções a ser o aspecto puramente probabilístico da 

escolha e suas implicações na teorização e formulação de mode

los matemáticos que os compreendesse (Allen, 1933; Claik, 1946), 

relegando importância diminuta ao papel do sujeito do risco, ou 

seja, aquele que analisa e ratifica ou retifica o aspecto for-

mal-teórico (a probabilidade) que envolve decisões com possi

bilidades de múltiplas consequências, inclusive negativas. 

As primeiras evidências de um novo enfoque ao ~cris 

talizam-se na publicação do livro Theory of Games and Economic 

Behavior em 1944. Neste trabalho Von Newman e Morgenstern siste 

matizam de forma bastante clara um conceito, à época, já alvo 

de algumas discussões(Allen, 1934; Armstrong, 1939; Be~lli, 

1934) qual seja o de utilidade. Para Von Newman e Morgenstern 
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(1966), Morgenstern (1973) o sujeito ao se defrontar com opçoes 

envblvendo diferentes chances de sucesso ou fracasso, logo im

plicando comportamentos arriscados, estabelece sua escolha res

paldado não só em bases puramente probabilísticas -- ou segundo 

sua distribuição -- mas também, e principalmente, pelo valor 

(utilidade) que cada consequência representa para ele e seus ob 

jetivos. Segundo Davis (1973) a teoria da utilidade tem por mé

rito relacionar esses objetivos com o comportamento adequado que 

habilitará o indivíduo a alcançá-lo, fato que apresentava notó 

rias dificuldades quando encarado tão somente sob o prisma esta 

tístico-matemático. 

~ a partir da teoria da utilidade que o aspecto huma

no passa a merecer maior destaque nos estudos e teorizações so

bre riscos no comportamento de escolha. Uma vez mais os teóri

cos da economia põem-se a frente no desenvolvimento da nova con 

cepçao. Os estudos de Friedman (1953)'0 Harsanyi (1953) e Arrow 

(1951), para citar apenas os mais brilhantes, esboçam conside

rações bastante relevantes acerca ~a relação entre tomada de 

risco e comportamento no campo econômico. Infelizmente, as pro

posições discutidas nestes trabalhos fogem aos limites deste e~ 

tudo, impedindo um maior aprofundamento sobre os resultados en

contrados. De qualquer forma vale ressaltar que tais estudos se 

tornaram marcante's pela introdução que fazem do conceito de uti 

lidade na dicotomia ganho máximo -- perda mínima, o que, em ter 

mos atuais, poderia ser redefinido como a busca de otimização 

no sentido que lhe empresta a Ergonomia CSeminério, 1976) - do 

comportamento de escolha. 

Tal direcionamento, no sentido da participação do fator 
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humano no processo, permitiu uma interpolação com os nascentes 

estudos em psicologia sobre as variáveis e circunstâncias que 

envolvem o comportamento de tomada de decisão. Segundo Edwards 

(1954), deve-se a Coombs, o primeiro real esforço no sentido de 

se considerar a tomada de risco como uma variável importante no 

contexto das investigações psicológicas, mais particulanrente no 

campo da tomada de decisão. Coombs e seus colaboradores (veja 

Edwards, 1954), além de discutirem o papel da teoria da utili

dade na tomada de decisão sob risco, associam a esta variável 

um outro conceito: probabilidade subjetiva ou probabilidade psi 

cológica. Esta, conforme denuncia a segunda terminologia, é uma 

forma particular de probabilidade na qual a estrutura matemáti

ca subjacente cede lugar, no todo ou em parte, a uma estimativa 

de chances baseada fortemente nos componentes intuitivo-expe

rienciais do sujeito que a estabelece. Cohen (1973) postula que 

o estudo da probabilidade subjetiva, apesar do grande número de 

variáveis que envolve, possibilita um ataque experimental a qua 

se todos os problemas que envolvam situações incertas, incluso 

aquelas que estão relacionadas a potenciais acidentes, desde a 

indústria até ao ambiente doméstico, passando, é claro, pelosho 

je frequentes acidentes de trânsito. 

Esta associação de conceitos tem gerado inúmeras tenta 

tivas de relacionar as distribuições de probabilidade estatís

tica e probabilidade subjetiva, com contribuições ora altamen

te positivas, ora de caráter nitidamente negativo. Entretanto 

restam poucas dúvidas acerca do papel preponderante da proba

bilidade subjetiva nos comportamentos de escolha do homem ~. 

Tão importante que quando associada a situações de utilidade ma 
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ximizada consegue sobrepor-se às eYidências matemáticas irrefu

táveis como a esperança negativa existente em determinadas es

colhas (e.g. loterias) onde a possibilidade de êxito são apenas 

residuais quando focalizados sobre o prisma matemático. 

Desde então, a tomada de decisão sob condições de ris

co tem merecido um grande volume de estudos e pesquisas em psi

cologia, na tentativa de atrelar a propensao ao risco a fatores 

e características básicas da natureza humana. Na verdade, tais 

estudos têm levado a crença, cada vez mais forte (Slovic, 1972, 

1964) de um caráter multidimensional da propensão ao risco, no 

qual se acham embricados não só fatores psicológicos (percepti

vos, cognitivos, de personalidade, etc) corno também aspectos s~ 

cio-culturais e situacionais. ~ neste vasto terreno que se tem 

desenvolvido os estudos sobre tomada de risco, com maior desta

que para o papel dos processos de grupo (Dion et aI, 1970) e da 

necessidade de realização e medo do fracasso (n-achievement and 

fear of failure) conforme vastamente investigado por Atkinson 

(1957) e outros, corno pode ser visto na literatura sobre o terna. 

2.3 - Os estudos sobre tornada de risco 

A cultura ocidental, de um modo geral, tem sempre pre-

miado e recompensado a tornada de risco. Haddon, Suchman e Klein 

(1964) tomam corno exemplo dessa tradição as homenagens e o va

lor com que são distinguidos os exploradores, viajantes, e tan

tos outros indivíduos que optam pelo desconhecido e imprevisí

vel caminho da aventura. O tomador de risco é sempre endossado 

pela sociedade com qualidades heróicas, mesmo quando seu compo~ 

tamento não obtém sucesso e ele é mutilado ou morto. Também tal 

. I 
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acontece nos casos em que a condut~ adotada nao é socialmente 

aceita -- caso de certos criminosos -- quando, apesar da relu

tância, os indivíduos envolvidos não deixam de ser admirados. Se 

gundo estes autores o que é possível deduzir acerca destes fa

tos é que, talvez mais que qualquer outro fator, o que a tomada 

de risco propicia ao indivíduo é uma espécie de recompensa psí

quica, altamente relacionada com seu ajustamento ao meio no qual 

está inserido. Então, ao recobrirem-se as atividades laborais 

com determinadas medidas de segurança, os indivíduos tenderiam 

a se sentir frustados com a atividade que desempenham, o que le 

varia ao incremento dos acidentes pelo estímulo de uma vertente 

oposta, qual seja o desinteresse, a desmotivação e a 

fação com o trabalho. 

insatis-

Daniel e Droppova (l979), num estudo sobre tomada de 

decisão e tendência para o risco em operadores, concluiu que um 

alto grau de propensão ao risco afeta negativamente o trabalho, 

particularmente com relação ao trabalho em grupo. Ainda com ba

se nos dados obtidos concluiram eles que a tomada de risco está 

associada a certas características de personalidade e que os in 

divíduos pouco propensos ao risco sao estáveis, adaptáveis e 

possuem baixo nível de ansiedade. 

Antes que se faça uma observação mais acurada acerca 

destes posicionamentos é de conveniência relatar os resultados 

obtidos por Baron, Baron e Roper t19 74) e por Evensen e Bednar 

(1978) em pesquisas efetuadas. Os primeiros autores sustentam 

que a tendência para assumir riscos é maior em grupo que indi

vidualmente, fato comprovado em revisão feita por Rodrigues 

(1972) e, o segundo grupo, postula que os tomadores de alto ris 
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co praticam intensamente relacionamentos interpessoais, princi

palmente com baixos tomadores de risco, assumindo as responsa

bilidades nestas interações mais íntimas. Aliem-se a estes re

sultados aqueles a que chegaram Atkinsons (1957); ~r e Smith 

(1966); Meyer, Walker e Litiwin (196l); Feather (196l); Hancock 

e Teevan (1964); De Charms e Davé (1965) ao tentarem estruturar 

uma articulação mais íntima entre a necessidade de realização 

(n-achievement) e medo àe fracasso (fear of failure) com o posi 

cionamento do sujeito frente a situações que envolvam risco. 

Seus estudos demonstram que: 

indivíduos com alta necessidade de realização optam 

por assumir um nível moderado de riscoi 

-- indivíduos com baixa necessidade de realização (al

to medo de fracasso) optam, indiscriminadamente, por posições 

conservadoras ou de alto risco. 

Sumariando os resultados anteriormente citados tem-se 

o seguinte quadro: 

atividádes que sao despojadas de risco tenderiam a 

frustar os indivíduos; 

-- altos tomadores de risco afetam negativamente o tra 

balho, principalmente em grupoi 

-- indivíduos conservadores sao mais estáveis, 

táveis e com baixo nível de ansiedade; 

adap-

I 
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-- o indivíduo em grupo tende a assumir maior riscoi 

-- indivíduos propensos a tornar alto risco praticarnmais 

intensamente relacionamentos interpessoaisi 

-- alta necessidade de realização leva a um nível mode 

rado de risco; 

-- baixa necessidade de realização leva a 

mentos extremos frente à tomada de riscoi 

posiciona-

Estas características, pinçadas em diferentes estudos, 

possibilitam conjeturar algumas postulações acerca do processo 

de tomada de riscoi 

-- O medo do fracasso (fearoffailure) leva os indiví

duos a tornar altos riscos quando em grupo i 

-- a dinâmica imposta pelos altos tomadores de risco 

atua negativamente no grupo de trabalho devido ao caráter ansio 

so deste relacionamento, deduzível a partir da proposição an

teriori 

-- os indivíduos com alta necessidade de 

nao se adaptam a funções desprovidas de risco; 

realização 

-- a propensao ao risco é o correspondente externo de 

um sentimento de desajuste e incapacidade ante ao grupo (profi~ 

siona1, familiar, social) em que o sujeito está inserido,levan-
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do-o a procurar equilíbrio através de atos com baixa probabi-

lidade de sucesso de forma que um eventual resultado positivo 

o coloque em posição destacada no grupo. 

Tais hipóteses decorrem do simples exercício de cornbi

naçao dos dados anteriormente citados, porém elas caberiám per-

feitamente corno postulados de um interrelacionamento entre evo-

lução da sociedade ocidental e propensão ao risco. A este res-

peito Suchman e Scherzer (1964) fazem a seguinte colocação: 

" ... a quatidade de uma tomada de deci~ão e a deco~
~ente tomada de ~i~co depende da p~eci~ão com que e 
e~timada a ~ituação ~eat. I~to depende de ~eu t~eina
menta e expe~iência, de ~ua~ no~ma~, vato~e~ e habi
tidade~ e da in6tuência que e~ta~ po~~uem ~ob~e ~ua 
pe~~onatidade e 6o~mação. O caminho peta quat a~ pe~
~oa~ a~~umem o ~i~co pode ~e~ con~ciente ou ~ubcon~
ciente, no~mat ou patotógico, em dependência de ~eu 
momento 'p~ico-~ócio-cuttu~at"!(in SHAW e SICHEL,1971,tJQ. 
168) 

Shawe Sichel (1971), analisando tal colocação, s~que Su~ 

e Scherzer partem do princípio que, tornada de risco é um refle-

xo de cada característica individual inerente as pessoas e um 

caminho frutífero de interpretação de acidentes, suas causas e 

prevenção, é a busca dos fatores que contribuem para o alto ris 

co e decisões ruins. Estes autores prosseguem em sua análise 

afirmando que o problema em termos de pesquisa é a dificuldade 

de se determinar o processo de tomada de decisão em cada indi

vIduo uma vez que este está condicionado ao grau de risco envol 

vido no meio considerado e a propensão potencial do indivíduo. 

Na tentativa de detectar variáveis que medeiem estepr~ 

cesso, inúmeros estudos tem sido envidados. Hensley (1977) en-

controu diferenças significativas com relação ã idadei* o sexo** 

teve sua influência confirmada através de estudos realizados 

* ** Jovens e hõfí'ens são mais propensos ao risco. 
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por Wallach e Kogan (1959), Karabenick e Addy (1979). Estes úl-

timps autores também detectaram os efeitos do locus de contro

l~na tomada de risco, da mesma f.orma que Baron (1968), Higbee 

e Lafferty (1972) e Harvey (1976). 

Investigando risco em relação ao desenvolvimento eco-

nômico Chaubey e Sinhá (1974) concluíram que sujeitos de cida-

des desenvolvidas optam sistematicamente por assumir riscosmode 

rados em suas escolhas; por preferirem vantagens mais seguras 

eles preferem exibir uma forte tendência a esquivar-se ao ris-

co. Neste mesmo tema, relativo a diferenças quanto a proveniên-

cia dos sujeitos, Cecil (1972) encontrou diferenças significa-

tivas entre sujeitos rurais e habitantes de pequenas cidades, 

com estes assumindo maiores riscos que aqueles, da mesma forma 

que indivíduos com renda familiar mais baixa são mais propensos 

ao risco, reduzindo-se esta propensão na medida em que aumenta 

a renda média da família. Cumpre assinalar que neste estudo não 

foram encontradas diferenças significativas entre sexo e prope~ 

sao ao risco. 

No campo da psicologia da personalidade, Vestewig (1977) 

relata estudos desenvolvidos junto a sujeito intro e extrover-

tidos, assinalando que estes últimos são mais propensos ao ris

co que os introvertidos, além de não hesitarem em alterar seu 

cosicionamento frente ao risco (risk-shift), se detectarem um 
.,; 

incremento no valor da recompensa. Também o dogmatismo (Durand 

et aI, 1977) mostrou-se relacionado com a propensao ao risco,c~ 

bendo ao sujeito menos dogmático um comportamento de maior ris-

co que aqueles que revelaram alto grau de dogmatismo. 

Como é possível observar, inúmeras têm sido as variá

* Extemos sao mais propensos ao risco. 
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veis associadas à tomada de risco na busca de elementos que ne-

la repercutam ou dela originem-se. O âmbito de seu relacio-

namento mostra o quao importante pode ser o papel desta variá

vel nos estudos efetuados em psicologia, mormente naqueles des

tinados a delimitar comportamentos do qual decorram consequen

cias funestas para o sujeito e quantos lhe estejam próximos, c~ 

mo é o caso dos acidentes de um modo geral e mais particular

mente aqueles derivados do exercício do trabalho. 

2.4 - Tornada de risco e acidentes de trabalho 

Conforme mencionado anteriormente, apesar da aparente 

obviedade da :ligação entre propensão ao risco e acidente de tra 

balho, é praticamente inexistente na literatura especializada 

estudos relacionando estas duas variáveis. A única referência 

encontrada faz menção a um estudo desenvolvido por Grumpper e 

Smith (1968). Apesar dos esforços envidados não foi possível o 

acesso a publicação que relata o estudo. Sabe-se entretanto que 

os autores tomaram como amostra sujeitos motoristas de caminhão 

aos quais foram aplicados inventários para medir propensão ao 

risco. Estes dados foram comparados com o desempenho desses mo

toristas em termos de acidentes. Os resultados encontrados nao 

revelaram significância estatística que atestassem um relacio

namento entre as duas variáveis. 

Além desse estudo, a literatura nao apresenta nenhuma 

outra referência direta a este tema. Alguns, como os desenvolvi 

dos por Willians (1965) assemelham-se não totalmente em termos 

das variáveis investigadas mas sim com relação à população alvo 

do estudo. Dado a carência de trabalhos nesta área cabe dedicar 
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um destaque maior aos estudos desenvolvidos por Willians (1965), 

que. tiveram por objetivo desenvolver um instrumento para ava-

liar o risco entre operários. O instrumento desenvolvido foi o 

J.P.I. (job preference inventory) e apresentaram os seguintes 

resultados: 

ESTUDO 1 - O J.P.I. foi indexado a um questionário de 

atitude e opinião e aplicado a uma amostra de aproximadamente 

mil trabalhadores e seus supervisores; sendo encontrados as se-

guintes características: 

-- resistência à mudança -- quanto maior o score no 

J.P.I. maior a proporçao de indivíduos que indicavam desejo de 

mudança e maior o desejo de experenciar mudança no trabalho; 

risco -- satisfação no trabalho -- trabalhos de alto 

sao mais satisfatórios tanto para altos como para baixos tomado ? 
res de risco; 

-- incentivo no trabalho -- baixos tomadores de risco 

dão menos valor a promoções e mais à estabilidade, altos toma

dores de risco estão relacionados com o desejo de realizar suas 

tarefas da melho~ forma. 

ESTUDO 2 - Comparação entre operários que voluntaria-

mente mudaram para novos locais de t~abalho e aqueles que perm~ 

neceram. Quinhentos e oitenta e três operários que optaram por 

permanecer em seus locais de trabalho foram comparadas através 

do J.P.I. com dois grupos de noventa e quatro e cento e vinte e 
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três operários respectivamente, que tinham preferido trabalhar 

em outra região. Os resultados apontaram para diferenças signi

ficativas entre os dois tipos de operários, cabendo aos operá

rios que optaram pela mudança um maior score no J.P.I. 

ESTUDO 3 - Trinta sujei tos semi-especializados e não-e~ 

pecializados que se demitiram de uma empresa foram comparados 

com uma amostra emparelhada que permaneceu na empresa. Os scores 

mais aI tos do J. P. I. pert~nciam ao grupo demissionário sendo que: 

-- as mulheres de ambos os grupos nao apresentaram di

ferenças significativas; 

-- os homens apresentaram corno motivo de abandono a in 

satisfação com o trabalho (problemas intrínsecos) enquanto as 

mulheres apresentavam, basicamente, motivos extrínsecos ao tra

balho. 

ESTUDO 4 - Comparação entre desempregados que consegui 

ram novo emprego e outros que não conseguiram. Sessenta e oito 

mineiros que encontraram novos empregos foram comparados a ses

senta e seis outros que continuaram desempregados; o resultado 

mostrou diferenças significativas, sendo que os reempregados ob 

ti verarn os EScores mais aI tos. 

ESTUDO 5 - Respostas de cento e oitenta operários de 

uma hidrelétrica a um questionário de atitudes e ao J.P.I.Os 

resultados mostraram que os altos tomadores de risco estão mais 

interessados nos aspectos intrínsecos do trabalho além'de apre-
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sentarem maior correlação no que se refere à satisfação no tra

balho. Em trabalhos de menor risco os altos tomadores de risco 

tendem a apresentar-se mais insatisfeitos. 

A importância destes estudos reside, principalmente,no 

fato de utilizarem como amostra elementos de uma população efe

tivamente engajada numa atividade relacionada ao objeto de estu 

dOi ou seja, os elementos a partir dos quais o autor pretende 

inferir são parte integrante do campo a que se destina esta in

ferência. Estas colocações têm sua importância enfatizada na 

medida em que predominam na pesquisa psicológica os estudos cal 

cados em amostras nem sempre afetas em termos de vivência e/ou 

interesse ao tema em pauta (e.g. estudantes universitários,pri~ 

cipalmente) . 

Todas as carências anteriormente assinaladas, nos es

tudos que relacionam tomada de risco e acidentes, conferem um 

caráter de rara oportunidade ao trabalho que ora se enseja, ao 

mesmo tempo que acena para uma perigosa insuficiência teórica, 

indispensável respaldo ao desenvolyimento da pesquisa empírica. 

A ciência destas características aponta para a neces

sidade de se atrelar ao estudo conhecimentos de alguma forma r~ 

lacionados aos temas em estudo e que possuam acervo teórico re

levante. 

Dentre os estudos relacionados no item 2.3 transpa-

rece como de especial interesse duas variáveis relacionadas com 

a tomada de risco: sexo e locus de controle Llocus of control). 

A primeira variável tem sua importância centrada tanto em ter

mos de tomada de risco, como em relação aos acidentes de traba 

lho,· uma vez serem as mulheres parte integrante do contingente 
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da força de trabalho. Com relação a este praticamente inexistem 

estudos conclusivos acerca do papel da variável sexo na ocor

rência de acidentes; já com referência à tomada de risco, os es 

tudos de Wallach e Koogan (1959), Karabenick e Addy (1979), ci

tados anteriormente, fazem menção a um papel efetivo das dife

renças entre homens e mulheres em relação à tomada de risco. Aro 

bos encontraram em seus estudos uma diferença significativa, em 

termos de maior risco em favor dos sujeitos masculinos. Cabe 

acrescentar que no estudo de Wallach e Koogan (1959) esta dife

rença se inverte quando a situação se apresenta, ao menos subj~ 

tivamente, com contornos bem definidos. Em outras palavras: em 

situações ambíguas os homens sao mais arriscadoresi nas delimi

tadas, as mulheres assumem maior risco. Karabenick e Addy (1979) 

também relacionam a variável locus de controle ao problema da 

tomada de risco, da mesma forma o fazem Baron (1968) e Harvey 

(1976); via de regra os indivíduos externos são mais conserva

dores. 

o locus de controle tem sua origem intimamente ligada 

aos estudos de percepção de controle que pontilharam a pSicolo

gia social em fins da década de 50 e quase toda a década de 60 

(Lefcourt, 1976). Este pode ser considerado como um constructo 

que objetiva explicitar como os indivíduos percebem a locali-

zação, origem, que basicamente dirigem os eventos nos quais se 

~nserem ou se relacionam esses indivíduos. Como corolário desta 

postulação tem-se que para cada ocorrência mundana, o sujeito 

sempre tenderá a postar-se entre dois extremos distintos quanto 

ao controle sobre tal ocorrência: de um lado atraindo a si a 

principal responsabilidade sobre a trajetória do evento (sujei-
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tos ditos de controle interno) e num outro extremo transferin

do ~ outrem -- indivíduos, acaso, figuras místicas, institui-

çoes a responsabilidade sobre o controle do evento. 

Deve-se creditar principalmente a Rotter (Bbtter, 1966; 

Rotter and Mulry, 1965) grande parte do desenvolvimento e impoE 

tância deste constructo na psicologia social atual. Apesar dos 

inúmeros autores que se dedicaram ao estudo e construção de ins 

trumentos para medição do constructo, a que mereceu maior acei

tação foi a escala desenvolvida pelo próprio Rotter (Rotter, 1966) 

denominada "The Rotter internal - external locus of control 

Scale" tendo inclusive sido adaptada ao meio brasileiro 

Co le ta , 19 7 9) • 

2.5 - Objetivos do estudo 

a) Gerais 

(Dela 

a.l) Verificar o relacionamento existente entre pr~ 

pensa0 ao risco e ocorrência de acidentes de trabalho em opera

rios industriais de ambos os sexos. 

a.2) Analisar o tipo de controle (interno-externo) 

predominan"te entre operários industriais acidentados e não-aci

dentados de ambos os sexos. 

b) Específicos 

b.l) Investigar o posicionamento de operários aci

dentados e não-acidentados em situações que envolvam risco. 

b.2) Investigar a preferência de operários masculi-
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nos e femininos em situações que envolvam risco. 

b.3) Construir, com base em situações de trabalho, 

um instrumento que possibilite medir propensão ao risco 

os operários de ambos os sexos. 

entre 

b. 4) Investigar o tipo de controle predominante en 

tre operários acidentados e não-acidentados. 

b.5) Investigar o tipo de controle predominante en 

tre operários masculinos e femininos. 

b.6) Correlacionar propensao ao risco e locus de 

controle entre os operários. 
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III - VARIÂVEIS E HIPOTESES 

3.1 - Variáveis em estudo 

Em função das referências encontradas na literatura an 

teriormente apreciada e dos ebjetivos buscados por este trabalho, 

foram considerados como variáveis independentes o sexo, o grau 

de propensão ao risco e o 10cus de controlei e como variável de 

pendente a condição de acidentado ou não dos sujeitos. 

Algumas outras variáveis independentes que poderiam e

exercer interveniência no estudo mereceram diferentes enfoques 

como pode ser visto a seguir: 

a) nível sócio-econômico - foi mantida constante de

vido ser intencional a composição do contingente amostra1 de nf 

ve1 característicamente baixo, por ser este o nível 

nante na classe operária brasileira. 

predomi-

b) idade - apesar da literatura relatar um papel signi 

ficativo desta variável, tanto na tomada de risco, conforme re

latado anteriormente, como nos acidentes de trabalho (Valentim, 

1980), a opção pelo não controle desta variável deve-se a dois 

motivos básicos: 

-- em primeiro lugar os registros disponíveis na empre

sa nem sempre correspondiam à idade real do sujeito, em função 

deinequiva1ência entre a data de nascimento real e aquela de 

registro civil. 

-- por outro lado, o intervalo existente entre idade mí 
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nima/idade máxima dos sujeitos não comportava uma distribuição 

equitativa entre jovens e idosos, mormente que estes grupos ai~ 

da seriam depurados em termos de sexo e ocorrência de 

te. 

aciden-

c) procedência da amostra - todos os componentes da 

amostra foram recrutados numa mesma empresa além de residirem 

numa região com contornos bastante nítidos. (PERIFERIA 00 GRANDE RIO) 

d) Função dos sujeitos - esta variável nao foi alvo de 

nenhum controle em virtude da interdependência das atribuições. 

Dado o caráter semi-especializado destes, a maioria dos sujei

tos já as executou ou delas têm pleno conhecimento; portanto 

qualquer tipo de controle dessa variável só traria resultados 

negativos em função da restrição quantitativa ao contingente a

mostraI. 

3.2 - Hipóteses 

a} Sujeitos acidentados diferem dos não-acidentados na 

propensão ao risco. 

b) Sujeitos masculinos diferem dos femininos na prope~ 

sao do risco. 

c) Sujeitos acidentados possuem locus de controle dife 

rente dos sujeitos não-acidentados. 

d) Os instrumentos utilizados para medir propensao ao 



risco correlacionam-se entre si. 

e) Locus de controle e propensao ao risco 

relação entre si. 

28 

apresentam 
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IV - l-fETOOOLOGIA 

4.1 - Sujeitos 

Consoante com as disposições estabelecidas para o estu 

do, o contingente amostraI utilizado foi recrutado junto a uma 

indústria de conservas alimentícias do Grande Rio, que preen

chia de forma plena as necessidades deste trabalho: predomínio 

de profissionais semi-especializados e de ambos os sexos, exe

cutando atividades com alto grau de semelhança. 

Considerando o porte da empresa, em termos de número 

de funcionários, e a satisfação dos diferentes níveis das vari~ 

veis (sujeitos masculinos e femininos, acidentados e não-aciden 

tados) estabeleceu-se em oitenta o tamanho da amostra, sub-di

vidida em quatro grupos de vinte sujeitos conforme as combina

çoes das variáveis mostradas a seguir: 

GRUPO 1 - Vinte sujeitos masculinos acidentados 

GRUPO 2 - Vinte sujeitos masculinos não-acidentados 

GRUPO 3 - Vinte sujeitos femininos acidentados 

GRUPO 4 - Vinte sujeitos femininos não-acidentados 

O critério para identificação de acidentados e não-aci 

dentados foram os registros do setor de higiene e segurança da 

empresa. Cumpre também ressaltar que os acidentes considerados, 

sao aqueles caracterizados como "leves", ou seja, acidentes que 

não provocaram nenhuma incapacidade permanente no sujeito e fo-



ram classificados como "sem perda de tempo" pela empresa. A 

opção por este tipo de acidente para caracterizar o sujeito aci 

dentado visou minimizar uma possível influência da gravidade do 

acidente na propensão do sujeito ao risco, pois os estudos, in-

vestigando possíveis alterações na propensao ao risco (risk-

-shift), não abordam o papel de variáveis nesta área. 

4.2 - Procedimento 

o desenvolvimento do estudo nos moldes estabelecidos 

anteriormente presumia a utilização de procedimentos bastante 

específicos e, dentre estes, o manuseio de instrumentos de cole 

ta de dados que realmente expressassem as características do 

contingente amostraI. Desta forma tornou-se necessário a utili-

zação de instrumentos que medissem de forma satisfatória propen 

são ao risco e locus de controle e ao mesmo tempo que estes in~ 

trumentos estivessem adaptados não so às condições brasileiras 

como também, em especial, à amostra a ser utilizada, que se con~ 

tituiria de operários semi-especializados com todas as caracte-

rísticas sócio-culturais que lhes são inerentes. 

Dado a necessidade de uma série de adaptações dos ins

trumentos 'com possibilidades de serem utilizados, julgou-se oport~ 

no fracionar-se este estudo em partes distintas, porém concate-

nadas aos mesmos objetivos. Numa primeira fase procurou-se ajus 

tar, desenvolver e/ou padronizar os instrumentos a serem utili-

zados na pesquisa e na segunda proceder-se ao processo investi

gatório propriamente dito. A seguir são descritos as principais 

fases deste processo. 

4.2.1 - Procedimentos empregados na adequação dos ins-
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trumentos da pesquisa. 

As características dos sujeitos que se pretendia uti

lizar como amostra exigia dos instrumentos três requisitos bási 

cos: 

-- que fossem de fácil compreensao, pois boa parcela 

da amostra constituía-se de elementos semi-alfabetizados, logo 

com dificuldade de perfeito entendimento da tarefa; 

-- que fossem de rápida aplicação, isto porque os ins

trumentos seriam aplicados no próprio local de trabalho e a uti 

lização de um período muito prolongado do tempo dos profissio

nais acarretaria problemas técnico-administrativos à empresa; 

-- que tivessem como tema o trabalho. Esta caracterís

tica é complementar às duas anteriores e visava torná-las mais 

efetivas na medida em que propiciasse um maior engajamento do 

operário no processo de coleta de dados. 

Para medir a propensao ao risco dos operários o ins

trumento que melhor atendeu os requisitos acima foi o J.P.I. 

{Job Preference Inventory - Willians, 1965} inventário da esco

lha forçada de oito itens com duas opções cada. Este instrumen

to, entretanto, nao possuia versao em português, necessitandoem 

decorrência ser adaptado. 

Com relação ao locus de controle as escalas mais ge

rais e portanto de maior utilização, apresentavam dois proble

mas: o primeiro, diretamente decorrente de sua condição de esca 

~ I 

1 
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las gerais, nao versav~ o suficiente sobre o trabalho de for-

ma a satisfazer os objetivos do estudo e, em segundo lugar, a 

linguagem e os ternas utilizados situavam-se além da compreensão 

da média da amostra. O instrumento que melhor satisfazia em re-

lação a este último ponto era o MIARQ (Modified Intellectual 

Achievement Responsabili ty Questionaire - Ringelhein, Bialer and 

Morrissey, 1970) tendo inclusive uma versao com dezesseis itens, 

* para o português (Rodrigues, 1980) • Porém esta escala era diri 

gida especificamente a estudantes sendo necessário "traduzi-la" 

para situações de trabalho. 

Além desses instrumentos, retirados de estudos já exis 

tentes, propunha-se este trabalho a desenvolver um instrumento 

de medida de risco que se aproximasse de maneira mais direta do 

universo de referência dos sujeitos componentes da amostra, de 

forma a controlar e ao mesmo tempo ser controlado pelo J.P.I. 

A seguir são descritos os procedimentos adotados em ca 

da um dos três instrumentos. 

a) Inventário de Preferências no Trabalho (J.P.I.) 

Os oito pares de itens que compõem este inventário de 

escolha forçada foram traduzidos e tiveram sua linguagem adapt~ 

da às características idiomáticas do Brasil. Após este proces-

so obteve-se uma forma final (anexo I) que foi aplicada a ses-

senta e três supervisores de linha (contra-mestre, encarregados) 

* Comunicação pessoal ao autor 
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de uma empresa de construção naval, para verificação de sua com 

preensividade e poder de discriminação de seus itens. Também 

foi efetuada a correlação dos pontos obtidos com o número de 

acidentes -- numa primeira aproximação do cerne do estudo, e 

outras medidas de caráter organizacional -- clima organizacio-

nal, satisfação no trabalho, avaliação do desempenho, maturi

dade -- numa variação dos estudos desenvolvidos por Willians 

(1965) quando da padronização do J.P.I. 

A análise da qualidade dos itens (anexo lI) revelou 

coeficiente de correlação bisserial de pontos (Magnusson, 1969) 

que satisfizeram plenamente às exigências de significância esta 

tística, demonstrando que todos os oito itens que compõem o in-

ventário contribuem efetivamente para o posicionamento dos su-

jeitos em termos de propensao ao risco. Também a distribuição 

dos sujeitos em termos do número de pontos alcançados na escala 

mostrou-se afeita àquela normalmente esperada em instrumentos 

deste tipo, conforme demonstram os resultados expostos no ane-

xo 111. 

A execuçao de alguns estudos visando relacionar o 

J.P.I., já adaptado, a algumas variáveis organizacionais apre-

sentou os resultados expressos no quadro 11. 

QUADro 11 - Correlação do J.P. I. com variáveis organizacionais 

A~ 
DE MATURIDADE 

DESEMPENHO 

Correlação *** -.38 * -.26 

n 45 47 

" correlação bisserial 

SATIsFAÇ1\o 
NO 

TRABALHO 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

.07 

63 

* p < .10 
** P < .05 

*** p < .01 

* -.21 

63 

ACIDENI'ES 

li 

.14 

66 
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Embora somente a variável "Maturidade" apresente sig-

nificância estatística expressiva, observa-se que as correla-

ções apontam para a direção esperada. Isto porque a empresa-su-

jeito onde foram coletados os dados possui caráter nitidamen-

te conservador, onde os profissionais empregados devem seguir 

rotinas bem pouco flexíveis a qualquer alteração ditadas por 

iniciativa pessoal. Dessa forma mostra-se coerente que os supe

riores julguem os indivíduos mais propensos ao risco menos sa-

tisfatórios em termos de desempenho no trabalho do mesmo modo 

que os consideram mais imaturos que aqueles que se posicionam 

de forma conservadora. 

Em contrapartida, nos instrumentos em que é dado aos 

sujeitos a oportunidade de se expressarem em relação a carac-

(clima, satisfacão no trabalho) 
~ 

terísticas organizacionais os 

sujeitos mais propensos ao risco tendem a valorizarem negativa-

mente o clima da empresa como forma de repudiar o cerceamento 

que lhes é imposto. No que tange ã "satisfação no trabalho" a 

ausência de correlação pode ser creditada ã própria dissonân-

cia que o caráter da empresa instalaria no sujeito. Aqueles 

que sao mais propensos ao risco tenderiam a atuar de forma pró

pria, no que seriam censurados pela empresa o que, em decorrên

cia, acarretaria uma insatisfação com o trabélUro "formal", em

bora lhes fossem 'característico um interesse pela profissão en

quanto independente da estrutura organizacional. N~ ,caso"' dos 

conservadores, por suas próprias características, tenderiam a 

avaliar com certa prudência os aspectos relativos a esta variá

vel, em nada contribuindo para a transparência de ~a . relação 

entre as duas variáveis. 

" .. 
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Entretanto o aspecto de maior interesse nesses pré-es-

tudos diz respeito ao relacionamento do J.P.I. com os aciden-

tes sofridos pelos sujeitos considerados. Isto porque tal corre 

lação é uma primeira real aproximação do objetivo principal de~ 

te trabalho: o relacionamento entre propensão ao risco e aciden 

tes de trabalho. 

o resultado da correlação bis serial de pontos entre 

aCidentados/não-acidentados e propensão ao risco, apesar de mos 

trar tendência a um relacionamento positivo entre estas variá-

veis, não recebe respaldo estatístico quanto à sua significân-

cia. Entretanto, a análise da propensão ao risco em relação ao 

número de acidentes dos sujeitos apresenta dados relevantes con 

forme pode ser observado no gráfico I 

GRÂFICO 1 - Propensão ao risco x n9 de acidentes 

7 .. 
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A disposição sinoidal da distribuição propícia a supo

sição de que os indivíduos com propensão média ao risco sao ~e 

les que tendem a sofrer mais acidentes. Porém os caminhos que 

conduzem a esta suposição podem ter origens várias, o que permi 

te levantar algumas hipóteses a respeito: 

-- a relação observada nesta distribuição reflete o 

relacionamento real entre propensao ao risco e acidentes de tra 

balho ou seja: indivíduos medianamente propensos ao risco ten

dem a sofrer mais acidentes; 

-- indivíduos, orginariamente propensos ao risco, na 

medida em que vão sofrendo acidentes vão tornando-se mais con

servadores; 

-- indivíduos, originariamente conservadores, na medi

da que vão sofrendo acidentes tornam-se mais propensos ao ris

co. 

Qualquer das hipóteses acima aventadas possuem igual 

relevância e poderiam perfeitamente servir como paradigma da 

relação. Isto leva a crer, a princípio, que o tema ora traba

lhado possui bases profícuas, cujas ramificações merecem um es

tudo mais cuidadoso. 

b) Escala de locus de controle em situações de traba

lho C.versão do M.I.A.R.Q. para o trabalho) 

Este instrumento tomou por base a escala desenvolvida 
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por Ringelheim, Bialer, and Morrisey (1970) denominada "M:xlified 

Intellectual Achievement Responsabili ty Questionaire 11 (M.I.A.R.Q.) 

versão de vinte e quatro itens do "I.A.R.Q." (Crandall, Katkovsky, 

and Crandall, 1965). Em sua versão original o M.I.A.R.Q. -- as-

sim corno o I.A.R.Q. -- destina-se a medir o controle e a res-

ponsabilidade pelo sucesso ou fracasso acadêmico em sujeitos 

infantis e é corrigida no sentido externo. ~ corno tal que Rodri 

gues (1980) desenvolveu urna forma com dezesseis itens adaptada 

às condições brasileiras (anexo IV). Esta escala, por desti-

nar-se a escolares em estágios ainda precoces, era a que pos-

suia linguagem mais ajustada as características dos sujeitos aE 

rolados neste trabalho. Assim, corno os itens versavam invaria-

velmente sobre tarefas escolares buscou-se verter estas tarefas 

para situações laborais. Um exemplo tornado ao acaso pode refle 

tir de forma mais adequada o processo. 

QUESTÃO 4 (versão original) - Quando voce vai bem na 

escola isso é 

a) porque voce se esforçou bastante 

b) porque alguém ajudou a você? 

QUESTÃO 4 (versão para o trabalho) - Quando voce vaibern 

no trabalho isso é 

-a) porque voce se esforçou bastante, ou 

b) porque alguém lhe ajudou? 
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Este processo repetiu-se nos demais quinze itens da e~ 

cala obtendo assim forma equivalente para o trabalho (anexo V) • 

A seguir esta escala foi aplicada a uma amostra de oitenta e um 

sujeitos operários para verificar o ajustamento dos itens, urna 

vez que sua validade de face (face validity) eventualmente dis

pensaria processos mais complexos de validação. Os anexos VI e 

VII.mostram os resultados obtidos em relação à análise de itens 

e à distribuição de frequência de sujeitos por número de pontos 

obtidos. 

Dos dezesseis itens alvo de estudo, somente três (4, 

7, 14) não apresentaram índices na correlação (rpbis) com o es

core global que os qualificasse a integrar a escala. Entre a 

tentativa de reformular tais itens e retirá-los da escala op

tou-se por esta última solução passando a escala a dispor de 

treze itens; o que, termos das características do estudo, o tor 

nava mais viável. 

c) Questionário sobre Procedimentos no Trabalho (Q.P.T.) 

Este instrumento foi desenvolvido em cumprimento a um 

dos objetivos deste trabalho. A idéia central era desenvolverum 

instrumento em que situações envolvendo risco no trabalho fos

sem apresentadas aos sujeitos para que estes optassem pela atua 

çao que considerassem mais adequada. Caso o sujeito optasse sis 

tematicarnente por soluções que envolvessem maior risco este se

ria qualificado como propenso ao risco. 

Foram então selecionadas situações (em n9 de dez) de 

alguma forma envolvendo o trabalho do sujeito e que possibilita 

vam decisões com diferentes graus de risco. Para cada situação 

-
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foram escalonadas quatro alternativas com grau de risco varia-

do. Caso o sujeito optasse pela alternativa de menor risco rece 

beria um ponto no item e na de maior risco receberia quatro po~ 

tos. Assim o escore mínimo estabeleceu-se em dez pontos e o má-

ximo em quarenta com média em vinte e cinco pontos. Cabe escla-

recer que a graduação de risco para cada situação apresentada 

pautou-se em evidências empíricas além da opinião da alguns juf 

zes (sujeitos da empresa, o autor e o orientador deste traba-

lho) • 

Delimitadas as situações e suas diferentes opçoes de 

atuação buscou-se então representá-las visualmente através de 

desenhos. Estes buscaram fornecer aos sujeitos, por um outro ca 

nal, informações mais palpáveis ao mesmo tempo que minimizava a 

aridez característica dos instrumentos puramente verbais. Na 

realidade tais desenhos são pouco mais que caricaturas da situa 

çã6 de trabalho, porém tal fato decorreu voluntariamente. O bai 

xo grau de iconicidade das representações visuais buscou obje-

tivos distintos: 

dissociar a representação de situações e/ou setores 

específicos do trabalho i 

-- evitar a assunçao do desenho em detrimento do tex-

to; 

-- fornecer um caráter lúdico ao instrumento relaxando 

possíveis defesas em relação às respostas. 

Uma vez montado o instrumento (anexo VIII) este foi 
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aplicado à amostra do estudo juntamente com os demais instrumen 

tos. e segundo os mesmos procedimentos. 

4.2.2 - Condução do estudo 

Uma vez delimitada as características, instrumentos, 

número do contingente amostraI a ser utilizado no estudo e aju~ 

tado junto a empresa-sujeito as diferentes implicações que o 

trabalho poderia decorrer, passou-se a coleta de dados que foi 

conduzida conforme relatado a seguir: 

Primeiramente estabeleceu-se o sujeito incumbido de 

coletar. os dados junto aos sujeitos. Tal fato revestia-se de 

importância em função das características da amostra. Assim, o 

desenvolvimento da coleta de dados por alguém não ajustado a 

estas características poderia deturpá-los. 

A escolha do condutor do processo de coleta recaiu so

bre uma das estagiárias de psicologia da empresa por apresentar 

vantagens tais como: 

...- entrosamento com os funcionários da empresa, propoE 

cionado pelo tipo de atividade (análise do trabalho) que desen

volviai 

noçoes bastante relevantes de execuçao de pesquisai 

...- disponibilidade de introduzir a coleta de dados pa

ra este trabalho no desenvolvimento de sua atividade. 

A estagiária (E) em conjunção com ~lementos da adminis 
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tração da empresa (setor de segurança no trabalho) selecionou 

os oitenta sujeitos que preenchiam as características necessá

rias aos componentes do grupo amostraI. Os sujeitos foram então 

chamados individualmente ou em pequenos grupos (três a cinco s~ 

jeitos), conforme ordinariamente E fazia no exercício de suas 

atividades. Após alojar os sujeitos em lugares apropriados E ex 

plicava-lhes que era mais uma etapa do trabalho que vinha dese~ 

volvendo -- os funcionários já estavam a par de suas atividades 

como estagiária -- e solicitava uma vez mais a colaboração de

les. A seguir distribuia, um de cada vez, os instrumentos a se

rem respondidos (J.P.I., escala Locus e questionário de risco) 

em ordem aleatória. Foi recomendado a E que além das instru-

ções de praxe contidas nos instrumentos, sanasse qualquer dúvi

da porventura surgida entre os sujeitos. Convém salientar que 

as aplicações foram desenvolvidas sempre no horário normal de 

trabalho e que não era imposto aos sujeitos nenhum limite de 

tempo para preenchimento. 

Após a aplicação dos três instrumentos nos oitenta su 

jeitos e verificada a utilidade de todos para o estudo, E devol 

veu o material ao autor que se encarregou de atribuir os esco

res a cada instrum~nto e proceder os cálculos estatísticos ne

cessários. Estes cálculos foram desenvolvidos basicamente atra

vés de computação eletrônica e os resultados obtidos podem ser 

apreciados a seguir. 
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v - RESULTADOS 

5.1 - O Desenvolvimento do Q.P.T. (Questionário sobre Proce-

dimentos no Trabalho) 

Acordes com a proposição inicial, a tentativa de cons-

trução deste instrumento objetivou analisar a viabilidade de 

medir propensão ao risco a partir de estImulos fornecidos pela 

própria situação de trabalho. Nesse sentido, após a aplicação 

do instrumento ã amostra, foram empreendidos alguns estudos vi-

sando a analisar a qualidade do instrumento. 

a - Análise da qualidade dos itens do Q.P.T. 

As dez situações que compuseram o instrumento tiveram 

sua validade para medir o constructo avaliada através do "t de 

Student" (Rodrigues, 1976) estando os resultados expressos no 

quadro 111 

QUADro 111 - Resultados da Análise de "Itens do Q.P. T. (25% sl.J!?E!riores X 
25% inferiores) 

ITEM VALOR DO t ITEM VALOR DO t 

1 4.12 6 0.79 

2 2.77 7 4.54 

3 3.71 8 4.71 

4 2.70 9 4.94 

5 4.61 10 4.19 

A observação dos dados acima revela a presença de ape

nas um item (n9 6) que não atinge os nIveis de significância 
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estatística necessários para seu aproveitamento. Este fato pode 

ser ratificado pela apreciação da forma corno se distribuem as 

escolhas dos sujeitos pelas quatro alternativas que compoem ca-

da item (quadro IV) 

QUADro IV - Freql.Ência de cada opção nos itens do Q.P.T. 

~ 1 2 3 4 5 6- 7 8 9 10 

OPÇAO 

a 46 73 68 70 62 1 40 34 21 40 

b 28 4 6 6 4 70 8 15 36 35 

c 5 2 3 4 4 4 24 21 2 3 

d 1 1 3 O 10 5 8 10 21 2 

Corno pode ser visto, o item 6 (e um pouco menos o 2 e 

o 4) apresenta urna concentração muito intensa na opção b o que 

dificulta a discriminação entre indivíduos propensos ao risco e 

conservadores. 

Outro ponto que merece destaque sao os escores obtidos 

pelos integrantes da amostra (quadro V). A média encontrada (16, 

73) situa-se bem abaixo da média teórica esperada (25,0) o que 

faz com que a distribuição de frequência dos escores se posicio 

ne de forma acentuadamente assimétrica em relação à média teó-

rica (gráfico 2). 
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QUADro V - F'req\Ência (F) de Sujei tos em Cada Esoore (E). 

E F E F E F E F E F E F E F 

10 O 15 6 20 5 25 1 30 .o 35 O 40 O 

11 1 16 12 21 4 26 1 31 O 36 O - -
12 7 17 8 22 2 27 O 32 O 37 O - -
13 8 18 5 23 3 28 O 33 1 38 O - -
14 10 19 4 24 1 29 O 34 O 39 O - -

GRAFrcn 2 - Polígono de f:requência dos esoores do Q.P. T • 
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Entretanto, no computo geral o instrumento mostrou-se 

capaz de distinguir entre grupos com posicionamentos diversos 

frente ao terna proposto, estando o aspecto da distribuição dos 

escores relacionado às características da amostra como 

ser ratificado no decorrer do estudo. 

poderá 

b - O Q.P.T. em Relação às Variáveis Sexo e Ocorrência 

de acidentes. 

Ao analisar-se os escores dos sujeitos da amostra em 

função do sexo e ocorrência ou não de acidentes, verifica-se 

que as médias entre homens e mulheres e entre sujeitos aciden

tados e não acidentados não apresentam diferenças estatísticas 

significativas (.!: > .05, Anexo IX). Entretanto a observação mais acurada 

das médias obtidas por cada grupo (quadro VI) revela tendências 

interessantes. 



QUADro VI - ~dias e Desvios no O.P.T. 

, 

~ NiiD 1S HG1ENS MULHERES ACIDENl'AOOS AC1DENl'AlX)S P~-
METRffi 

~dia 16.28 17.2 17.25 16.22 

3.46 r:esvio 3.19 4.45 4.24 
Padrão 

N 40 40 40 40 

HeMM MUIRER 
AC1DENl'AJX) AC1DENI'ADA 

16.35 18.15 

2.85 5.12 

20 20 

HeMM 
NÃO 

AC1DENI'AJX) 

16.2 

3.5 

20 

MUIRER 
NÃO 

AC1DENl'AJX) 

16.25 

3.41 

20 

! 

.z::,. 
0\ 
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Ao contrário do que normalmente é encontrado na lite

ratura, as mulheres se nostrararn mais propensas ao risco que os 

homens, principalmente as mulheres acidentadas, resoonsáveis a

liás pela maior média no instrumento, embor.a tambémpossuarn maior 

dispersão intra-grupo conforme indica o valor do desvio padrão. 

Com, referência à condição de, acidentado ou nao os esco 

res médios apontam para uma maior propensao entre os sujeitos ~ 

cidentados, basicamente pelo desempenho dos sujeitos de sexo fe 

minino. 

Cumpre ressaltar que mesmo analisados em grupamentose~ 

pecíficos os componentes da amostra exibem médias bastante abai 

xo daquela teoricamente esperada (25) no Q.P.T. Estes daàos ra

tificam a proposição feita anteriormente sobre a tendência con

servadora da amostra. 

5.2 - Propensão ao risco e acidente de trabalho 

As médias obtidas pelos sujeitos no J.P.I e no Q.P.T. 

foram tratadas estatisticamente através do "t de Student" de 

forma a verificar seu nível de significância e a consequente 

validade da hipótese proposta em 3.2 a. Os resultados encontra

dos no "t de Student" situam-se sempre a nível de p > .05 (ane

xo IX), refutando possíveis diferenças existentes entre sujei

tos acidentados e não acidentados quanto à propensão ao risco. 

De maneira geral, tanto no J.P.I., quanto no Q.P.T. os sujeitos 

se posicionam de forma bastante conservadora, conforme pode ser 

visto no quadro VII. Aliás a proximidade de médias é também ob

servada no que diz respeito ao sexo dos componentes da amos

tra, fato também detectado através da não-significância do t 

entre as médias de homens e mulheres (anexo IX), contrário ao 

proposto pela hipótese 3.2 b. 



OUADOO VII - Médias e Desvios de Acidentes e não Acidentados, Harens e Mulheres no J .P.lo e O.P.T. 

::s:: HCHM MULHER 
lD1EM 

NÃO 
MUIHER NÃO AClDENI'ADO NÃO ACIDEm'ACC5 HClJlEM 

INSl'R. 
ACIDENI'AOO ACIDENI'AOO 

ACIDEm'ADA ACIDENl'ADA 

- 2.9 3.0 2.55 2.65 2.725 2.825 2.95 J X 
P 
I D 1.37 1.52 1.19 .81 1.264 1.22 1.431 

-
O X 14.15 14.05 16.05 14.05 15.1 14.05 14.10 

P 
T D 2.98 3.32 5.26 3.36 4.27 3.26 3.07 

X = média aritmética 

D = desvio padrão 

MUlliER 
I 

! 

2.6 I 

I 

0.994 I 

15.05 

4.42 
-~ 

~ 
(X) 
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Embora sejam ínfimas as diferenças entre as diversas 

médias, quer no J.P.I. ou Q.P.T., pode-se observar que no 

J.P.I. as médias dos acidentados tendem a ser menores tanto en-

tre homens corno nas mulheres; estas por sua vez apresentam me-

dias também menores tanto entre acidentados corno não-acidenta 

dos. Aparentemente inexiste interação entre as duas variá-

veis. 

Com relação ao O.P.T. as médias se postam ao inverso, 

isto é, os acidentados apresentam-se como mais propensos ao 

risco o mesmo acontecendo com as mulheres, que aqui mostram-se 

menos conservadoras que os homens, principalmente as mulheres 

acidentadas. 

A tendência dos dois instrumentos a fornecerem valo-

res que se contrapõem pode residir no enfoque predominante em 

cada um deles. Enquanto o J.P.I. busca examinar a propensao 

ao risco em termos mais conceituais, isto é, a nível mais ati-

tudinal, o O.P.T. concentra-se no âmbito operativo, comporta-

mental. Sob esse ângulo poder-se-ia postular que os homens e 

os não-acidentados possuiriam atitudes mais propensas ao risco 

enquanto as mulheres e os acidentados (e por isso o seriam) -e 

que efetivamente se comportariam de forma arriscada. 

Evidentemente, em face dos resultados encontrados, tais 

hipóteses fixam-se tão somente no terreno da especulação; entre 

tanto não devem ser desprezadas as proposições sobre o caráter 

multidimensional da propensão ao risco (ego Slovic 1972) que.p~ 

• 14) 'ça t 4 .r--.... ,~ .. --------"--... ~ .-.. -~ ........... ---.,.--., .- ..... _ .. _-
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deriam, entre outras características, suportar urna contradição 

ent~e atitudes e comportamentos dos sujeitos. 

5.3 - Locus de Controle e Acidente de Trabalho 

A semelhança do que oaJrreu com J.P.I. e Q.P.T., as 

médias obtidas pelos diferentes tipos dE: sujei tos na escala 

de locus de controle mantêm-se sensivelmente próximas, nao sen 

do detectada nenhuma diferença estatisticamente significativa 

entre o locus de controle de acidentados e não-acidentados e 

entre sujeitos do sexo masculino e do sexo feminino, 

o indicam os valores üo t encontrados (anexo IX) • 

conforme 

. ~--____ """,,, ____ . -------... ~ . .,._._~,. - -'-_._._~.....- .. ___ -- .. - '-_'r_ . 



QUADro VIII - ~a e ~vio. de Acidentados e Não-Acidentados, Honens e Mulheres na Escala deIDcus cE Controle. 

lD1ENS 
InENS MUIRERES 

MUUIERES tOO 
SUJEITO tOO NÃO ACIDENl'ACa5 H<M:NS MUIRERES 

ACIIENl'AOOS ACIDENI'AlX>S 
AClDENI'ADAS AClrnNl'ADAS 

ACID.f!NI'AIJa; 

r.€dia 5.75 5.8 5.5 5.2 5.62 5.5 5.8 5.4 

n:svio 3.11 
Padrão 

2.76 2.19 2.61 2.62 2.64 2.86 2.35 

'lt>In) 

5.6 

2.63 

U1 ,... 
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A inspeção das médias e desvios registrados no quadro 

VIII revela entretanto dois fatos relevantes: 

-- Os sujeitos componentes da amostra - independente

mente de suas características - são predominantemente internos; 

-- A homogeneidade da amostra em relação aos traços m~ 

didos - e aqui se inclui a propensão ao risco - mostra-se verd~ 

deiramente pouco comum, delatando talvez uma outra variável 

responsável por esta aglutinação. 

Tomando-se o primeiro aspecto alvo de destaque, pode

-se, a partir das características dos sujeitos e dos postula

dos que envolvem o constructo "locus de controle", estabelecer 

algumas proposições de natureza explicativa. 

Os sujeitos que compuseram a amostra deste estudo, em 

sua totalidade, provieram e situam-se na chamada classe baixa. 

Operacionalmente poder-se-ia definir tal classe pela ausência 

de um único responsável pelo manutenção da família, isto é, 

os rendimentos auferidos pelo chefe da família são insuficien

tes para cobrir as despesas existentes, acarretando em decorrên

cia a entr'ada da esposa, e via de regra dos filhos, 'no mercado 

de trabalho, quase sempre através de sub-empregos. Desde a in

fância os elementos desta classe habituam-se -- ao contrário das 

crianças de camadas superiores -- a dependerem quase que exclu

sivamente de si para atuarem na realidade que os cerca, seja p~ 

la ausência dos pais, seja pela incapacidade destes de satisfa

zerem necessidades, as mais básicas, dos filhos. Evidentemente 
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que as aquisições, incluso as profissionais, dos indivíduos de~ 

sa classe refletem sempre um forte cunho de esforço pessoal. 

Tornando-se, por outro lado, o cons tructo do "lo cus de con-

trole" , sua característica de variante do "modus" .de percepçao 

social implica necessariamente num posicionamento do indivíduo 

ou numa vertente pessoal ( na terminologia do constructo, inteE 

nos) ou sócio-ambiental (externos) em relação à ocorrência de 

eventos em seu campo de percepçao (num sentido lato). Em decor

rência da caracterização anteriormente realizada dos componen-

tes da amostra, torna-se, ao menos teoricamente, coerente a 

- * aceitaçao predominante da internalidade de seu controle. 

Reportando-se ao segundo ponto levantado -- homogenei-

dade· do comportamento da amostra, as vias que conduzem a u~ MO

delo explicativo deste fenômeno não parecem diferir, ao menos em 

seu cerne, daquelas traçanas no exercício da análise anterior. 

Em princípio esta tipicidade da amostra poderia se 

creditar a possíveis deficiências dos instrumentos em discri-

minar os sujeitos; no entanto algumas evidências tramam contra 

tal consideração. Por um lado, verifica-se corno pouco provável 

que três instrumentos, medindo diferentes aspectos do compor

tamento humano, e aplicados a sujeitos com diferentes caracte

rísticas individuais, apresentassem semelhante grau de indife

renciação das médias entre grupos, além de uma distribuição ex

cessivamente concentrada nas vertentes inferiores à média. De 

outro lado, e mais objetivamente, analisando-se a distribuição 

de escores dos sujeitos utilizados quando da adaptação do J.P.I. 

(único instrumento aplicado em população diferente da utiliza

da no estudo) detecta-se tanto a nível de distribuição de fre-

* Embora a Literatura demonstre o contrário (Lefcourt, 1976) 

t 

! 
I 
I 



52 

A inspeção das médias e desvios registrados no quadro 

VII~ revela entretanto dois fatos relevantes: 

-- Os sujeitos componentes da amostra - independente

mente de suas características - são predominantemente internos; 

-- A homogeneidade da amostra em relação aos traços m~ 

didos - e aqui se inclui a propensão ao risco - mostra-se verd~ 

deiramente pouco comum, delatando talvez uma outra variável 

responsável por esta aglutinação. 

Tomando-se o primeiro aspecto alvo de destaque, pode

-se, a partir das características dos sujeitos e dos postula

dos que envolvem o constructo "locus de controle", estabelecer 

algumas proposições de natureza explicativa. 

Os sUjeitos que compuseram a amostra deste estudo, em 

sua totalidade, provieram e situam-se na chamada classe baixa. 

Operacionalmente poder-se-ia definir tal classe pela ausência 

de um único responsável pelo manutenção da família, isto é, 

os rendimentos auferidos pelo chefe da família são insuficien

tes para cobrir as despesas existentes, acarretando em decorrên

cia a entrada da esposa, e via de regra dos filhos, no mercado 

de trabalho, quas.e sempre através de sub-empregos. Desde a in

fância os elementos desta classe habituam-se -- ao contráriodas 

crianças de camadas superiores -- a dependerem quase que exclu

sivamente de si para atuarem na realidade que os cerca, seja p~ 

la ausência dos pais, seja pela incapacidade destes de satisfa

zerem necessidades, as mais básicas, dos filhos. Evidentemente 
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que as aquisições, incluso as profissionais, dos indivíduos de~ 

sa classe refletem sempre um forte cunho de esforço pessoal. 

Tornando-se, por outro lado, o cons tructo do "locus de con-

trole", sua característica de variante do "modus" de percepçao 

social implica necessariamente num pos,icionamento do indivíduo 

ou numa vertente pessoal ( na terminologia do constructo, inte~ 

nos) ou sócio-ambiental (externos) em relação à ocorrência de 

eventos em seu campo de percepçao (num sentido lato). Em decor

rência da caracterização anteriormente realizada dos componen-

tes da amostra, torna-se, ao menos teoricamente, coerente a 

* aceitaçã~ predominante da internalidade de seu controle. 

Reportando-se ao segundo ponto levantado -- homogenei-

dade do comportamento da amostra, as vias que conduzem a u~ MO-

delo explicativo deste fenômeno não parecem diferir, ao menos em 

seu cerne, daquelas traçanas no exercício da análise anterior. 

Em princípio esta tipicidade da amostra poderia se 

creditar a possíveis deficiências dos instrumentos em discri-

minar os sujeitos; no entanto algumas evidências tramam contra 

tal consideração. Por um lado, verifica-se corno pouco provável 

que três instrumentos, medindo diferentes aspectos do compor

tamento humano, e aplicados a sujeitos com diferentes caracte

rísticas individuais, apresentassem semelhante grau de indife

renciação das médias entre grupos, além de uma distribuição ex

cessivamente concentrada nas vertentes inferiores à média. De 

outro lado, e mais objetivamente, analisando-se a distribuição 

de escores dos sujeitos utilizados quando da adaptação do J.P.I. 

(único instrumento aplicado em população diferente da utiliza

da no estudo) detecta-se tanto a nível de distribuição de fre-

* Embora a Literatura demonstre o contrário (Lefcourt, 1976) 
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quência (gráfico 3) quanto a nível de significância estatís-

ti~a (anexo IX) diferenças em relação à distribuição dos sujei

tos da amostra principal deste estudo. 

GRAFICO 3 - Percentagens das Amostras de supervisores e operá
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Enquanto que 78,23% dos supervisores possuem escore 

sob;,re ou abaixo da média teórica do instrumento (!), este per

centual ascende a 92,5% na amostra de operários. Ao testar-se a 

significância estatística da diferença entre as duas amostras 
2 

(anexo IX) obtem-se X = 5.944 ( p < .02) o que equivale afir-

mar que a distribuição de escores dos operários foge realmen-

te aos padrões esperados. Tal afirmação merece urna argumentação, 

se nao mais embasada, ao menos mais didática. 

Conforme foi observado na descrição do processo de adaE 

tação do J.P.I., a amostra então utilizada (supervisores de li-

nha) apesar de mostrar tendências a distribuir-se com maior fre 

quência abaixo da média esperada, não se afastava conside-

rando-se o caráter conservador da empresa à qual vinculavam-se 

-- de forma sensível do normalmente esperado. Detectando-se ora 

que a amostra de operários apresenta-se com maior tendência a 

afastar-se da distribuição teoricamente esperada, supôs-se ser 

a distribuição dos supervisores um correlato da distribuiçãote~ 

rica e a ela comparados os resultados obtidos pelos operários. 

Observa-se goo este artifício aumentou em muito o estatisticamen 

te chamado erro do tipo 11, aumentando a probabilidade das amos 

tras serem consideradas corno igual distribuição. 

Retornando-se a tese da amostra de operários ser forte-

mente influenciada por variável (s) estranha (s) ao estucb, esta (s) 

poderia (m) situar-se a nível de: 

função desempenhada pelos sujeitos 

nível sócio-econômico dos sujeitos 

tipo de empresa onde se localizam os sujeitos 
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Esta ú·ltima poderia ser de pronto descartada pois nao 

ofe~ece suporte para a variação encontrada nas duas amostras em 

relação a uma distribuição normalmente esperada. Quanto à pri

meira e à segunda variáveis são elas ramos de um mesmo tronco 

e sua interrepenàência é nítida. Assim, parece lógico que se o 

profissional ascende em termos de hierarquia organizacional é 

lícito supor-se que o mesmo, proporcionalmente, ocorrerá em 

termos de nível sócio-econômico. 

Reportando tais colocações aos dados disponíveis nes

te estudo têm-se a seguinte proposição: Os sujeitos na medida 

que ascendem na escala social e/ou funcional tenderiam a tor

nar-se mais propensos ao risco. Tal afirmativa opõe-se àquela 

proposta por Cecil (1972), entretanto, é de conveniência posteE 

gar considerações acerca desta contradição a etapas outras des

te estudo. 

5.4 - O relacionamento entre locus de controle e propensao 

ao risco 

Induzidas pelas citações encontradas na literatura, as 

hipóteses 3.2 d. e 3.2 e. fazem mençao a um relacionamento es

treito entre as duas medidas de tomada de risco (J.P.I ... e Q.P.T.) 

e entre estas e a escala de lo cus de controle no trabalho. As 

correlações obtidas podem ser apreciadas no quadro IX. 



QtlN)R) IX - Correlação entre cs esoo:res obtià:>s pelos sujeitos nos três instrurcentos. 

~ 
HCMM MUIEER .. 

NiíD It:MEM 
NÃO 

MULHER 
NÃO ACIDENI'ADCS llCIDENl'AOO ACIDENI'ADA ACIDENTAra:) 

INSTR. 1CIDENI'AOO ACIDENTADA 

LOCUS 
X 

Q.P.T. -.17 .19 .06 .17 -.10 .18 

ICCUS 
X 

J.P.I. .20 .33 .01 -.11 .13 .19 

Q.P.T. 
* X .13 .04 .37 -.21 .22 -.09 

J .P.I. 

N 20 20 20 20 40 40 

* p < .10 

HCM::NS MUIBERES 

.01 .05 

* .26 -.05 

.03 .18 

40 40 

'IaXl5 
SUJE:rra> 

.02 

.16 

.08 

80 

111 
~ 

I 
I 
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Em termos gerais as intercorrelações entre os três ins 

trumentos exibem valores que apontam para inexistência de rela-

cionamento entre eles. Inspecionando os diferentes sub-grupos 

que compoem a amostra, observa-se que a relação entre os instru 

mentos flutua conforme a composição considerada. Deste modo ve-

rifica-se que a escala de locus de controle e o Q.P.T. mantém 

um relacionamento que se avizinha da nulidade. Com referência à 

relação locus de controle x J.P.I. os valores apresentam ten-

dências constantes para um relacionamento positivo, principal-

mente no grupo de homens. Aliás estes resultados estão condi-

zentes com o relatado na literatura, inclusive na direção da 

correlação; aqui os indivíduos mais propensos ao risco seriam 

predominantemente mais externos. 

No que tange aos dois instrumentos de tomada de risco 

a relação mostra-se bastante conflitante. Enquanto os acidenta-

dos mostram-se mais acordes no posicionamento frente 
~ 

as duas 

medidas o mesmo não acontece com os não-acidentados, principal-

mente as mulheres, que se perfilam de forma oposta frente aos 

dois instrumentos. 

Sumariando tais resultados, pode-se dizer que o rela

cionamento entre os três instrumentos utilizados no estudo nao 

mantém entre si laços fortes o bastante de forma que os sobre

ponha às derivações ocasionadas pelas diferentes característi-

cas encontradas no contingente amostral. Estes resultados, pri~ 

cipalmente no que tange às medidas de propensão de risco, nao 

se postam como novidade, na medida que a literatura anterior

mente revisada faz menção a um relacionamento bastante impre-

ciso entre as diferentes medidas de tomada de risco. 

.. 
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VI - DISCUSSÃO 

Os resultados expostos anteriormente já mereceram, na 

maioria das vezes, pequenas análises a respeito de suas impli

caçoes para os objetivos do estudo. Entretanto, alguns pontos 

comportam atenção de forma mais aprofundada. A bem de uma melhor 

compreensao cumpre recapitulá-los resumidamente. 

I - A utilização de situações de trabalho corno medida 

da propensao ao risco mostrou-se viável. 

2 - A propensao ao risco nao influencia na ocorrência 

de acidentes de trabalho, segundo os dados deste estudo. 

3 - As medidas de propensao ao risco nao guardam rela

ciQnamento entre si. 

4 - Locus de controle e tornada de risco nao mantém re

lacionamento significativo entre si. 

5 - O nível sócio-econômico e profissional interferena 

propensao ao risco. 

Na realidade os itens relacionados anteriormente estão 

subordinados a três categorias básicas, decorrentes de seu pos

sicionamento no estudo. 

Uma primeira categoria esgota-se em torno do item 1 da 

relação (viabilidade da utilização de situações de trabalho co-
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mo medida de propensao a risco). Quanto a este aspecto, o ins

tr~ento desenvolvido no decorrer do trabalho mostrou perspec

tivas favoráveis para prosseguimento dos estudos nesta verten

te. Mesmo o relacionamento conflituoso que' o Q.P.T. mantém com 

a escala de locus e o J.P.I, mais especificamente com este últi 

mo, longe de denotar carências do instrumento reflete sim uma 

variabilidade de abordagens com que se pode analisar o conceito 

de propensão ao risco. 

Os itens 2, 3 e 4 anteriormente referidos podem ser 

considerados a::m:> pertinentes a uma out.ra categoria, esta sim, consa

grando os objetivos maiores do estudo. 

A cqnstatação de um relacionamento não-significativo 

entre as variáveis abordadas (locus, propensão ao risco e sexo, 

esta última com caráter moderador) e ocorrência ou não de aci

dentes de trabalho tem sua generalização restrita.somente ao 

tipo de abordagem metodológica eleita para condução deste estu

do. O relacionamento entre variáveis no qual a variável indepen 

dente tem sua influência analisada num contexto "ex-post facto" 

apresenta por vezes reflexos que conferem certo grau de incer

teza em relação aos resultados obtidos. No caso presente as va

riáveis independentes (propensão ao risco, lo cus de controle) 

tiveram seu papel avaliado após a ocorrência de sua suposta 

atuação (desconhecia-se o posicionamento dos sujeitos submeti

dos ·ã variável dependente, antes de sua ocorrência) o que pode

ria suportar a hipótese de uma alteração do posicionamento dos 

indivíduos em função da ocorrência da variável dependente, con

forme aventado anteriormente quando da descrição do processo 

de adaptação do J.P.I. 
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A adoção de um procedimento transversal justificou-se 

em função das características que cercam os estudos de nature

za análoga a este que ora àesenvolveu-se ou sej a, a vinculação do pro

cesso investigatório a cronologias bem definidas limita as op

ções metodológicas a que se pode lançar mão no delineamento do 

estudo. No tema em perspectiva a investigação longitudinal, con 

siderada em termos absolutos, propiciaria resultados bem mais 

fidedignos, possibilitando afirmações mais categóricas acerca 

dos resultados obtidos. 

A terceira e última categoria reporta-se ao item 5 da 

relação (influência do nível sócio-econômico/profissional na 

propensao ao risco) dos pontos de maior relevância encontrados. 

A emergência de uma hipótese de tal espécie só se tornou viável 

a partir da confrontação dos sujei tos utilizados nas duas fases do 

estudo (adaptação dos instrumentos e processo investigatóriopIO 

priamente dito). A suposição de alteração da propensão ao risco 

em função da variação do nível econômico possui implicações re

levantes na medida que submete um constructo de natureza psico

lógica à dependência de variáveis sociais. No contexto delimi

tado por este estudo a proposição que mais claramente se deli

neia é que o fator social sufocou as diferenças individuais, subs 

tituindo a individualidade construida ontogeneticamente por um 

padrão absorvido a partir de pressões de ordem econômica, so

cial"e cultural. O indivíduo-sujeito deste trabalho acreditater 

condições de domínio nos eventos ao seu derredor (conforme o 

atestam os resultados na escala de locus) porém não suporta a 

possibilidade de um incremento de incerteza nas situações que é 

obrigado a vivenciar. 
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Remetendo-se as proposições levantadas ao final de 
. 

5.3 (pág. 56) o principal argumento que é possível contrapor 

aos achados de Cecil (1972) reside na qualidade da variável em 

pauta: em que medida assemelham-se as classes baixas americana 

e brasileira? Talvez mais que um problema metodológico configu-

re-se uma questão de estrutura sócio-econômica dos países em 

pauta. 

l 
I 

,I 
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VII - CONCLUSÕES 

Mais importante talvez que um desfecho marcado pela 

confirmação das hipóteses, propostas quando do delineamento do 

estudo, seja possibilidade propiciada por este de levantar hi-

póteses que denunciam uma situação aparentemente despercebida 

aos olhos de quantos militem na área da Psic'ologia, especifi-

camente no meio brasileiro. 

A psicologia-profissão' na busca de ocupar um lugar no 

campo de trabalho tem estabelecido seus modelos em função daqu~ 

la população com quem troca relações de necessidade. Na socie-

dade brasileira esta troca anteriormente mencionada é feita en-

tre o psicólogo (em prol da sobrevivência profissional) e uma 

certa faixa da população (basicamente classe média em diante) 

que lhe é cliente dos conhecimentos auferidos pela formação ob-

tida. O abandono de determinadas outras classes, mormente as 

baixas, acarreta necessariamente uma distorção do quadro psicos 

social que o psicólogo deveria adjudicar ao seu conhecimento. 

Longe de ser um posicionamento polítiCO-ideológico tal 

colocação pretende ser uma constatação do alienamento do psiCó

logo nativo a respeito da pos.tura psicológica da parcela major! 

tária da população. Esta parcela, que no momento não troca ne-

cessidades com a Psicologia por desinteresse desta, pode, num 
, -

momento ulterior, também não manter algum tipo de relação porém 

por motivos outros, principalmente por não mais existir nesta 

parcela da população características psicológicas que os dife

rencie e que possibilite aos psicólogos o exercício de seu co-

nhecimento. 

"' .... . . 
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De outro lado urge que as suposições anteriormente le

vantadas venham de alguma forma ser questionadas de molde a 

avaliar em que medida os postulados que norteiam a atuação da 

Psicologia em nosso meio tomam em consideração parcelas subs

tanciais de nossa população. 

Do ponto de vista teórico, a relação entre propensao 

ao risco e acidentes de trabalho carece ainda de estudos sob ou 

tras vertentes de análise. O desenvolvimento de estudos longi

tudinais, em que os sujeitos tenham sua propensão ao risco ava

liada antes da ocorrência de acidentes poderia oferecer, em ter 

mos metodológicos, um outro tipo de suporte, talvez mais preci

so,para que se postule relações conclusivas a respeito do real 

envolvimento entre estas duas variáveis. 
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· ANEXO I 

INVENTÂRIO SOBRE PREFERtNCIAS DE TRABALHO 

Todos nós temos diferentes preferências que fazem com 

que achemos um trabalho mais atrativo que outro. Abaixo existe 

uma série de pares de alternativas que você poderia encontrar 

ao considerar oportunidade de trabalho. Em' cada par escolha a 

alternativa (faça um X na letra) que mais corresponde ao tipo 

que você prefere. 

O tipo de trabalho que eu preferiria seria: 

1 - *a) Um tr.abalho onde eu quase sempre nao dependesse dos ou 

2 

tros. 

b) Um trabalho onde exista sempre por perto alguém capa

citado a ajudar-me em problemas que não sei. 

- *a) Um trabalho onde eu tenha que tomar muitas decisões 

por mim mesmo. 

b) Um trabalho onde eu tenha que tomar poucas decisões 

por mim mesmo. 

3 a) Um trabalho onde receba instruções muito detalhadas e 

específicas sobre como fazer. 

*b) Um trabalho onde eu receba instruções muito gerais. 

* Preferência Dor risco 

I 
r 
·1 

I 
:1 

l 
1 
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4 a) Um trabalho onde eu quase sempre tenha certeza de mi-

nha capacidade de fazê-lo bem. 

* b) Um trabalho onde eu geralmente seja exigido no limite 

de minhas capacidades. 

5 * a) Um trabalho onde eu tenha responsabilidade total sobre 

meu serviço. 

b) Um trabalho onde exista próximo uma pessoa ou uma nor-

ma que indique minhas falhas. 

* 6 a) Um trabalho onde eu possa ter muito sucesso ou tenha 

um fracasso total. 

b) Um trabalho onde eu possa nao ter muito sucesso mas 

também não tenha um fracasso total. 

7 a) Um trabalho que mude muito pouco. 

*b) Um trabalho que esteja constantemente mudando. 

8 - * a) Um trabalho emocionante mas que pode ser extinto a 

qualquer momento. 

b) Um trabalho menos emocionante mas que será mantido 

na empresa por muito tempo. 

i 
:1 
'I 

:1 
iI 
'j 

'i 

li 
I 
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ANEXO 11 

RESULTADOS DA ANÁLISE DE ITENS DO J.P. I. (JOB PREEERENCE INVENTORY) 

FREQUENCIA DE RESPOSTAS A e B POR ITEM 

1 27 40 

2 47 20 

3 45 22 

4 45 22 

5 42 25 

6 15 52 
; I 

7 28 39 · , 
; 1 

8 7 60 
i 
I 

· ! 

· ! 

, 
I 

I 
COEFICIENTES POR ITEM (rpbis) 

1 0.460386 

2 0.537145 

3 0.302530 

4 0.281569 

5 0.436841 

6 0.508250 

7 0.446231 

8 0.415481 
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ANEXO 111 

DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS EM RELAÇÃO AO NOMERO DE PONTOS OBTI

DOS NO J.P.I. (JOB PREFERENCE INVENTORY) 

ESCORE 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

~DIA 

DESVIO PADRÃo 

= 

= 

FREQut:NCIA 

O 

7 

15 

19 

11 

10 

2 

3 

O 

3.2985 

1.516232 
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ANEXO III (CONT.) 

POL!ooro DE FREQUOCIA DE SUJEI'TOS EM 

CADA ESCORE 00 J.P.I. 

o 1 2 3 It 5 

Escore no J.P.I. 

77 

6 7 8 

-- '.. - .- ._-
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ANEXO IV 

VERSAo EM PORTUGUES DO M.I.A.R.Q. 

INSTRUÇÕES: Eu quero saber corno é que pessoas corno vo-

cê pensa acerca de certas coisas. Eu vou perguntar umas coi-

sas a você e você escolhe a resposta que mostra corno voce pensa 

ou sente. Vamos ver dois exemplos antes de começar. 

Exemplos: 
to 

1 - De que voce gosta mais 

a) de laranja ou 

: b) de banana? 

2 - Se você tivesse uns cruzeiros de sobra 

comprar 

a) um refrigerante ou 

b) um saco de balas? 

Escala simplificada: 

l-Quando você passa num exame isso acontece 

a) porque você estudou para o exame, ou 

b) porque ele foi muito fácil? 

preferia 

2 - Quando voce acha difícil entender urna coisa na es-

cola isso é 

a) porque o professor não ensinou direito, ou 

b) porque você não prestou atenção? 

rr 
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3 - Se - lembrar de uma estória is-voce nao consegue se 

so é 

a) porque a estória nao valia a pena, ou 

b) - não estava interessado nela? porque voce 

4 - Quando você vai bem na escola isso é 

a) porque você se esforçou bastante, ou 

b) porque alguém lhe ajudou~ 

5 - Quando você perde um jogo contra um companheiro e 

a) porque ele é muito bom no jogo, ou 

b) porque você não joga bem? 

6 - Quando você aprende rapidamente alguma coisa é 

a) porque você prestou atenção, ou 

b) porque o professor explicou muito bem? 

7 -Se o seu professor diz que o seu trabalho está in

do muito bem é 

a) porque ele sempre diz isso para todo o mundo, ou 

b) porque você de fato trabalhou bem? 

8 - Se voce acha aritmética muito difícil é 

a) porque você não estuda bastante, ou 

b) porque seu professor dá trabalhos muito 
ceis 

difí-

9 - Quando você esquece alguma coisa que o professor 

ensinou é 

.. ·r 
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a) porque ele nao explicou bem, ou 

b) porque você não se. esforçou para se lembrar? 

10 - Quando você se lembras de uma estória é 

a) porque voce estava interessado nela, ou 

b) porque a estória era muito boa? 

11 - Quando voce nao passa num exame na escola é 

a) porque o teste foi muito difícil, ou 

b) pprque você não estudou o suficiente? 

12 - Se você ganha um jogo com um companheiro seu é 

a) porque você joga bem, ou 

b) porque seu companheiro não joga bem? 

13 - Quando você se dá mal na escola é 

a) porque voce não tornou cuidado, ou 

b) porque alguém atrapalhou os seus estudos? 

14 - Se você acha aritmética fácil é 

a) porque o professor dá exercícios fáceis, ou 

b) porque você estuda bastante? 

15 - Quando você se lembra de alguma coisa que o profe~ 

. ~ sor enS1nou e 

a) porque você se esforçou para se lembrar, ou 

b) porque seu professor explicou muito bem? 
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16 - Se seu professor diz que o seu trabalho na escola 

não está bom é 

a) porque ele diz isso para todos os alunos, ou 

b) porque seu trabalho de fato não é muito bom? 
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ANEXO V 

ESCALA DE LOCUS DE CONTROLE EM SITUAÇÕES DE TRABALHO 

INSTRUÇÕES: Nós gostariamos de saber o que as pessoas 

pensam sobre algumas coisas que acontecem no trabalho. Para is

so nós fazemos abaixo uma série de perguntas, cada uma com duas 

respostas. Para cada pergunta voce deve escolher a resposta que 

mais se parece com o que você pensa sobre o assunto. Para ficar 

mais claro vamos ver um exemplo. 

De que você gosta mais 

a) de laranja, ou 

b) de banana 

Se você gosta mais de laranja deve fazer um X na letra 

a (assim: ~); se você gosta mais de banana deve fazer um X na 

letra b (assim: ti). Se não existe nenhuma dúvida, procure res

ponder as questões que se seguem. Por favor, não deixe nenhuma 

sem responder nem assinale mais de uma resposta para cada per-

gunta. 

l-Quando voce faz um trabalho bem feito isso aconte

ce 

a) porque você caprichou no trabalho, ou 

* b) porque o trabalho foi muito fácil? 

2 - Quando você acha difícil entender uma coisa no tra 

balho isso é 

* a) porque nao lhe explicaram direito, ou 

b) porque você não prestou atenção? 

* Respostas Externas 
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3 - Se as pessoas acham que você é um mau operário is 

so é 

-a) porque voce nao demonstrou seu valor para elas, 

ou 

* b) . t I t porque eX1S em pessoas que rea mente nao gos arn 
de você 

4 - Quando você vai bem no trabalho isso e 

a) porque você se esforçou bastante, ou 

* b) porque alguém ajudou a você. 

5 - Quando você perde um jogo contra um colega é 

* a) porque ele é muito bom no jogo, ou 

b) porque você não joga bem. 

6 - Quando você aprende rapidamente uma explicação so-

bre o trabalho é 

a) porque voce prestou atenção, ou 

* b) porque lhe foi muito bem explicado. 

7 Se uma pessoa diz que o se·u trabalho está indo bem 

.. 
e 

* a) porque ela sempre diz isso para todo mundo, ou 

b) porque você de fato trabalhou bem. 

8 - Se você acha um trabalho muito difícil é 

* 

a) porque você não se esforça bastante, ou 

b) porqu= na empresa dão trabalhos muito 
a voce 

difíceis 
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9 - Quando você esquece alguma coisa que lhe explica-

ram é 

* -a) porque nao explicaram bem a voce, ou 

b) porque você não se esforçou para lembrar. 

10 Se acham que você - um bom operário, is - as pessoas e 

-so e 

* a) porque elas gostam de voce, ou 

b) - - realmente um bom operário. porque voce e 

11 - Quando voce nao faz um trabalho direito é 

* a) porque o trabalho foi muito difícil, ou 

b) porque você não fez como devia. 

12 - Se você ganha uma aposta de um companheiro é 

a) porque você sabe apostar bem, ou 

* b) porque seu companheiro não aposta bem. 

13 - Quando você se dá mal num trabalho é 

a) porque você não tomou cuidado, ou 

* b) porque alguém atrapalhou você. 

14 - Se você acha que um serviço é fácil é 

* a) porque lhe dão serviços fáceis, ou 

b) porque você conhece bem o serviço. 

15 - Quando você se lembra de alguma tarefa que lhe ex

plicaram é 
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a) porque você se esforçou p~ra se lembrar, ou 

* õ) porque seu chefe lhe explicou mui to bem. 

16 - Se uma pessoa diz que o seu trabalho na empresanao 

está bom é 

* a) porque ele diz isso para todos os subordinados, 

ou 

b) porque seu trabalho de fato nao está muito bom. 



87 

ANEXO VII 

DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS EM RELAÇÃO AO NOMERO DE PONTOS OBTI

DOS NA ESCALA DE LOCUS DE CONTROLE. 

ESCORE 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

~DIA 

DESVIO PADRÃo 

= 

= 

FREQ~NC:tA 

1 

4 

3 

9 

10 

9 

7 

12 

11 

9 

4 

1 

1 

O 

O 

O 

O 

5.!!)259 

2.665640 
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ANEXO VII 

DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS EM RELAÇÃO AO NOMERO DE PONTOS OBTI

DOS NA ESCALA DE LOCUS DE CONTROLE. 

ESCORE 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

~DIA 

DESVIO PADRÃo 

= 

= 

FREQ~NCIA 

1 

4 

3 

9 

10 

9 

7 

12 

11 

9 

4 

1 

1 

O 

O 

O 

O 

5.~259 

2.665640 
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ANEXO VII (CONT.) 

POLíGONO DE FREQU~NCIA DE SUJEITOS EM CADA ESCORE DA ESCALA DE 

LOCUS DE CONTROLE 

1 2 

1 1 

1 O 

9 

8 

I'CS .... 
7 O 

s:: 
CQ) 
::s 

6 01 
Q) 
H 
~ 5 

li 

3 

2 

1 

O 
O 1 2 3 5 6 7 8 9 1 O 1 1 1 2 1 3 1" 1 5 16 

Escore na Escala 



89 

ANEXO VIII 

QUESTIONÂRIO DE PREFERtNCIAS NO TRABALHO 

INSTRUÇÕES: 

Nas páginas seguintes você vai encontrar alguns casos 

que acontecem numa fábrica. Em cada caso, existem quatro deci

sões que um operário pode tomar. Você deve ler cada caso e es

colher (marque com um X) pa~a cada um a decisão que voce acha 

melhor. 



.~ - ------------------------------------------------------------------------
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Um operário de estamparia precisa fazer um serviço ur

gente e não encontra suas luvas. Ô s~ço pode ferir suas mãos. 

-~--

o que você acha que ele deve fazer? 

(1)* a) Ir ao almoxarifado buscar outras luvas. 

(4) b) Fazer o serviço, sem luvas, para nao perder tempo. 

(2) c) Pedir as luvas a um colega e fazer o serviço 

(3) d) Colocar alguma coisa para proteger as maos e fazer o serviço. 

Um operário está fazendo -um trabalho e cortou a mao. 

Ele precisa terminar logo o serviço. 

-, 
* Gabarito 



( 1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

o que você acha que ele deve fazer? 

a) .Parar o trabalho e ir até o serviço médico. 

b) Terminar o trabalho e ir até o serviço médido. 

c) Terminar o trabalho e deixar para fazer o curativo 

d) Continuar o trabalho, pois isso é da sua profissão. 

Um operário está empilhando algumas caixas. 

chamado pelo chefe com urgência. 

o que voce acha que ele deve fazer? 
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em casa. 

Quando é 

(4) a) Pular a pilha e ir falar com o chefe, levando a caixa. 

(3) b) Colocar a caixa na pilha, pular a pilha e ir falar com o che 
fe. 

(1) c) Colocar a caixa na pilha, dar a volta pelo corredor e então, 
falar com o chefe. 

(2) d) Dar a volta pelo corredor e ir falar com o chefe, levando a 
caixa. 

um operário está chegando ao trabalho em cima da hora 

c o sinal está fechado para ele. Ele pode perder o ponto. 



--- .....---
~'l~ ~- ---

---=:Z---' - -

~51: 

o que você acha que ele deve fazer? 

(1) a) Aguardar na calçada até o sinal abrir para ele. 

.-.r -

-

(3) b) Aguardar uma folga entre os carros e atravessar correndo. 

(4) c) Atravessar correndo para não perder o ponto. 

(2) d) Atravessar devagar se desviando dos carros. 
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A máquina em que um operário trabalha começa a aprese~ 

tar problemas e ele ainda não completou sua produção. 

__ :c:..... 
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o que você acha que ele deve fazer? 

(1) a) Parar o trabalho até chegar o mecânico. 

(2) b) Parar o trabalho e, tentar ele mesmo resolver o problema. 

(3) c) Continuar o trabalho enquanto a máquina aguentar. 

(4) d) Tentar resolver o problema sem parar o trabalho. 

Durante a noite, acontece um problema em casa de um 

operário e ele precisa faltar ao trabalho-no dia seguinte, para 

resolver o problema. A empresa em que trabalha está dispensan-

do os empregados por qualquer motivo. 

~ .... --_ .. ----
o que - acha que ele deve fazer? voce 

( 1) a) Ir trabalhar e deixar o problema sem resolver. 

(4) b) Faltar ao trabalho e resolver o problema. 

(2) c) I+, ao trabalho e pedir dispensa ao chefe. 

( 3) d) Ir ao trabalho e pedir a um colega para bater seu ponto. 

Um operário está no meio de uma tarefa urgente. Toca 

o sinal para o almoço. 

f 

f 

\ 
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o que você acha que ele deve fazer? 

(2) a) Continuar a tarefa até o fim, mesmo podendo perder o almoço. 

(1) b) Parar a terefa e continuar depois do almoço. 

(4) c) Fazer a tarefa mais depressa, para não se atrasar para o al
moço. 

(3) d) Pedir alguém para ajudar a terminar a tarefa. 

Um operário está passando pelo pátio quando 

que o depósito está pegando fogo. 

percebe 



( 3) 

(4) 

(2) 

(1) 

(4) 

( 1) 

(2) 

( 3) 

9S 

o que voce acha. que el,e deve fazer? 

a) Pegar o extintor e tentar apagar o incêncio. 

b) Entrar no depósito para tentar salvar alguém. 

c) Correr para avisar os bombeiros. 

d) Avisar ao chefe, para ele tomar providências. 

Um operário é convidado, pelo chefe, a fazer uma tare-

fa perigosa. Se ele aceitar pode melhorar sua situação na empr~ 

sa. 

X " - ~ -_.--, 
? ---- -- ------- --

.'. 

o que voce acha que ele deve fazer? 

a) Aceitar pois um bom profissional sabe se livrar do perigo. 

b) Recusar e continuar com seu trabalho normal. 

c) Aceitar 
.. 

so se o trabalho nao for muito perigoso. 

d) Aceitar 
.. 

for ganhar um bom salário. so se 

Um operário tem que fazer um serviço urgente do outro 

lado do galpão. O galpão está molhado e seu calçado também está 

molhado. 



o que você acha que ele deve fazer? 

(1) a) Dar a volta pelo pátio evitando o galpão molhado. 

(3) b) Atravessar o galpão normalmente sem se preocupar. 
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(4) c). Atravessar o galpão rapidamente para não atrasar o serviço. 

(2) d) Atravessar o galpão pelos pedaços que estão secos. 
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ANEXO IX 

RESULTADOS ESTAT!STICOS 
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