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SUMÂRI O 

Una. oova a}:x)rdagem sobre Análise de Trabalho é o que norteia 

esta dissertação. 

Partin::1o de uma. avaliação preliminar sobre as rretodologias e

xistentes, visa oferecer uma perspectiva ir.ovadora no plano técnico e rre

tcx:101ógico, através de um m:x3.elo especifico, aqui , denarinado - " TAREFA 

CRíTICA. 

Nesta trajetória a t:enática envolve , preJirnina.nrente , ül1B. rea 

valiação em tenTOS organizacionais dos aspectos administrativos e o:::rrq;:or-' 

tarrentais, vinculados ao estudo do trabalho humano. 

Sucessi vaTIente, são postos em discussão os problerras especifi 

cos das rretcdologias utilizadas em Análise de Trabalhe, revistos em suas 

n:::çCes básicas. 

Esta prirreira avaliação permite enfrentar lID'd. análise subse

quente englobando uma revisão dos ffi2todos, através de i-errros CXX)rder.ado:res 

aptos a levantar a diretriz lógica dos processos classificatérios a~s~ 

teso - !::esta forma, são fixados e discutidos critérios destir.ados a classi 

ficar as classificações dos ffi2todos, no intuito de se a"'1temer a própria 

l ógica subjacente ao sentido e aos objetivos de cada uno 

A .Análise, até certo ponto, a'<austiva desces te.:rTCDS , além de 

propiciar a sistatatização concei tua1 da relação e interação dos rré-tcdos 

frente aos seus objetivos e respectivos resultados, conduziu à profOsta 

rretodolÕgica que constitui objeto desta tese 

A TAREFA CR1TICA pretende conciliar , defin5_ ti valTente, a a

nálise do binânÍ.o trabalho-trabalhador, :pelo emprego de um raciocínio em 

parte constructivista, e em parte essencialista; superando, de um lado, os 

r adicalisrros operacionais e, de outro I os inpasses errpiristas em l\nálise 

de Trabalho. 

Seu -desenvolv:irrento se originou da hi:pStese de que SeTI1'<:2re J-1.á 

um núcleo fundarrental no ~rtarrento do t-abalhador a ser definido a pelE 

tir dos eventos ou dados positivos do trabalho, e susceptivel de explici

tar uma significação enuclcada nas rretas organizacionais que lhe corres -

FOooem. 



SUMMARY 

A new approach to Job Analysis is the aim of this thesis . 

Starting frem a preliJni.rulry apprmsal of existing rrethcd-

cx101ogies, it seeks to offer a novel perspect..i.ve on the technical arrl 

nethcx101ogical plane by rreans of a specific rrodel: herein enti tled 

CRI'l'ICAL TASK . 

In its oour'se the therre first includes a reappraisal in 

organizational tenns of the administrative and rehavioural aspects linked 

to the study of human labour. 

There foll~l successi ve discussions of tbe methodologies 

utiLi.zed in Job Analysis, their basic notions l:eing r evie\ved . 

This first appraisal allO\-vs a subsequent analysis to be facec1, 

oovering a rev'sion of lncthods by rreans of co-ordinating ternlli capable of 

laying down the logical guideline ofaxisting processes of classifiC2tion. 

In this way, cri teria are established and discussed that are intended to 

classify methcx1 classifications, \'Iith a view to understal'lding the pec..lliar 

logic unde.rlying the sense an::1 abjectives. 

The Analysis, exh..austive up to a certain point, , of these 

tenns, in addition to reconciling the conceptual systerratization of the 

relation 'and interaction of the nethods in confrontation wi t.1-], the.ir 

objectives and their respective results .. has led to the 

prop::>sition that is the subject of this thesis. 

nethocolcgical 

The CRITICAL TASK aims definitively at oonciliatiI:g tl-],e 

analysis of the la.bour-lélbourer binomial by enploying partly a::nstructi\lÍS~ 

partly essentialist reasoning, overcx:rn:i.ng, on the one hand, operational 

radicalisn and, on the other, the ernpiristic irrpasses of Job Analysis . 

Its developrent has arisen out of the hypothesis that there is 

always a ft.ruarrental nucleus in the behaviour of the v;orker to be defined 

on the basis of job occurrenccs or positiv"'e data, anel capable of 

explaining an enucleated nean..ing in the organizational tasks that cor 

resporrl to i t. 
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E P r G R A F E 

o J?3!lSarrf'..nto cient.tfioo atual é solicitado a reSJ?Onder r:or s2;. 

tuaç.ães de alta carplexi.dade, principa.1.rrf'.nte no que se refere às estrutu

ras da organização nodema. A psioologia aCOlrpanhffi1do esta evolução tem 

a.'1pliadc e diversificado critérios mais obj etivos no estudo das variáveis 

envolvidas no trabalho, criando m:.xlelos que assegurem <XlITpreender a rela

ção de determinados fatores do anbiente. organizacional com ê'.S vari áveis 

descritivas do desenpenho e satisfação no trabalho. 

A utilização de ro:;tc<:1ologias fundadas em critérios operacio 

n.a.lrrBnte de;finidos tem propiciado abordar diretivas de trabalho adequada

rrente, satisfazendo as exigências probabilísticas irrpJstas à aplicaçiio de 

p:r.cposições no canpo pragmático. 

A vigência de estudos de adaptação do trabalho às capacidades 

hurranas e a inple..rrentação de novas técnicas de prcdução foram engend.:Ladas 

pelo progresso tecnológico, que cooduziu a psioologia aplicada à in

dústria a um c1esenvolvirrento consiàer&vel, m::x:li.ficador gradativ-o das (X)l1-

diçCes psioolÕgicas e sociais da vida industrial. Segundo P. S:te.phane. c. 

(1 969 ) a p.6-<.colog-<.a que. ,tem po~ objetivo a compJte.e. f'v.~ão e. e.xplica,ção do 

c.ompo'~neJ1.to hwnano e.nc.oJtt!La-.6 e. apta. a Óo1tYl.e.c.i?/t ba.6 e..6 ao e..6 ,tudo do homem 

na .6 u.a o.Xi v-<.da de. pItO 6-<..6.6 -<.0 na.e.. 
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I N T R O O U ç ~ O 

Partindo &1s ncressidades e.."<postas , u.te. e-6tudo pILOpÕe.-~ e. o.. 

apILM e.ntM wlla me;to do.tog.[a de. arláL0~ e. de. -twba1Jw c.u j o.. llie..m pltc.c..Zpua..6 Lá. 

óOll?lld.M Wil c.JÚ.t"é/t,{.o ôWldame.ntal. de-6.i.9Ilado pua taJte.6a c/l.I.ttc.a de. wlia a.tl 

vi da de. p!'...oÓ,{.,ót.SiOHa..t , de. modo o.. de..te.IUlIÚlalt o~ Mpe.c..:tO.6 e.Me.Ilc..Lct.<A do .:t/taba 

lho .6e.guJldo wn pa/tâmw~o que. c.e.n,.Vr..aLüe. a an~e. da..6 va.JÚave,.i.t.S A .. mpo/c..tcut

ru ã ~e..a.üzação da.5 ,.taJte. Ô 0.-5 , pM.6ZVe.t , c.onc.omLtl1.n.tvlle.n.te. , de. c..i.aJw. de.6,{.lll 

ção . A p~c.~ dC.6te. paJÚime.bto .6 ã.~ic.o v,{.,ó~ a.te.nde.J: ao 9~a.U de. ob j e;Uvl 

dadc. e.úgido quando .6e. q ue.J~ u:t.abe.le.c.e/t wn piano pO.6Lüvo de. e.xe.cução da/.) 

Em decorrência , a prq:>OSição rentral volta- se à possibilidade 

ele extrair um m:x1elo de análise de tal:efas através de um processo de "re-

dução gradativa li de sub-sist.erras organizacionais, :iJTpliC<:.,1.C1cs teoricanentc 

na avaliação final do desenpenho humano no trabaJl10 em detenninado posto 

ele ativ"idadê. C0YL6,.[de.Jta.-4e. ~eJt a u.6ênc..La áe. um :tJw.bal.ho Jte.p/~e.nta..üva 

da. u.:ti..U.zaç.ã.o que. o ;t;r..abalhado)L 6o..z do.. e.neJtgia ou inóolUl1ação 

no 4e.glLÚne.n.to dcvs .tMe.éM, inófue.nuo..do pUO.6 .6,.i.t.S;tenlM iôgic.o,5 e. ÓOJW1a.tt.S 

da. 0llf3an~zação, pall~ o qual. U/.)a ou. ~ 6o'z:na queJt e.nel!:9ia, que/t b1ôOIU/la.

ção * . Este princípio geral levou à procura de um parâ:rrEtro -- tMe.Ótt 

cJJ.tic.a. capaz de não apenas CEntralizar a análise das v-ariáveis iJlportan

tes à realização das tarefas, nas de permitir a ccaTpreensão do processa -

rrento q:erativo desencadeado pelo trabalhador na efetivação contingente 

das tarefas a currprir • 

* O process o informacional pode ser analisado sintaticamente num nível 

cibernético, ' a partir dos vin~is de suas interrelações; ou ampliar-se 

em termos do significado substantivo que é ~tribuído cognitivamcnte aos 

sinais e/ou às relações dessas idéias, num nTvel semântico (v. adian

te pãg. 5)0 



2. 

Es ~lbeleccr UIna. retodolcx]ia dessa natureza inplica na consi~ 

ração d2 aspectos ty'..rt:.inentes a duas áreils irrportilllt.es da psicologia in

dustrial. ~ prioritário iniciar pela discussão de roncxütos da 5rea de 

siste.mas organizacionais e, em prosseguin'CIlto, di.scutir-se os conceitos 

da análise do trabalho. A conjugçlção de arrba.s num estudo qu2 procura po~ 

tos de interrelacionaJ'['p...nto esclarecedores da continuidade existente en-

tre as netas da organização, as nEtas do trabalho em si e as rret.c:ls indi vi 

duais , adveio das canstataçres feitas durante as leituras preliminares . O 

enfcque de apenas uma destas áreas lTOstrou-se funda.rrento insÓlito à nEto

dolcx::Tia desenvolvida, porque a conceih1.ação da ~tMe6a. cAtaca inplica no 

conhecinento de parârretros organ.i.zacionai.s e a:::srportan-entais. 

" 

A tM:e.6a 0Ú:té..c.a ~ac..teJr!-za-4e pelo tipo de e.ne/Lg'za e./ou -4:!. 

. 6o~)ação que deve. .vz..an6~ no ;t~abalhad0fl: dLU~I'L-te. a e.xc.c.w;.ão 

CÚt6 tM:e.óM /;),{mpfu e./ ou. c.om6blad.aô , qu.e. du 0'Le.Vc.m o -t/'l..a.balho 

a. .6 e.IL Ó eUo. 

A tMe.na. çJr1;ü.c.a envolve W11 mome.,U:o p~é..c..ui.aIt e. u~e.nc-LCLe. 

do dUeJiJpe.nho hWllano na e.xec.u.ç.ão de wn .6e.!Lv'zço, que. e.xp-'te..6.6a 

o apILove.d:amento da. e.ne!l:g,Za ou. 'zl'tóor,!i1aç.âo pe.lo ~bcr.i..rl.adoI'..JJW(l 

mome.nto cJt1-Uc.o do .vz..a.balho capaz de pl'..OdLLUA a ,~'L6 6olUna.ç.ão 

U~e.YlC-LCLe. v,Wada.. Re.pll..ue.n.ta., M.6lJn, a e.xpfl:e..6.6ão ou da. e.ne.ft~-

9'za. ;(Jz.CUt6.z,ta.da. no .tI1.abalha.doll.., c.a.60 Ct.6 .taJte.óa.6 I.le. jrun me/wme.n-
. . . . 

.te en eJtg éti c.a.6 , o u a e.xpll..e.IJ.6 ão da. ,ZH 6 Ol!.maç.ão ;t 'La.n6,Ü.ada. dWUtH 

.te. o dUeJnpe.nho de. WII .ttr.a.b CLe.h ° , que exige. oJz.gaIÚzaç.âo e. e.i.abo 

r..açã.o c.og l'útiva de. .6 e.u c.ofl.te.u.do ve./úó·.tcadLv." /to j e., n.a metioll..é..a 

* Ver notn anterior . 



No pJWnWo c.a..~o a e.neJLg.ta ê: U6ada paAa. e.6WVLVL modtMc.açõc.ó 

no muo ó'Z6Á...c.o e. no .Q e.gundo o .tJr..aba1.hadolL bt.teJtpIlC,ta. a6 li:od<.-
. . 

6-<.c.aç.õu vúc.uladM pOlL um p/WC.e6.60 cne.fLgetic.o dct .tHÓO!UIlctç.(to 

~t6-0tada., p0lr: éJ e.JL a ncU:wLcza U.ó e.J1ua..t do .tlLa.Da.,{Jw c.ompo.ó.ta 

pOlL PIl:Oc.e..6-60.6 ele. dccwão o 

Em .I.>Znte.éJe., a ,ta..u6a c.JiLttc.a. e.xplLe.I.> ,5,a a mod-tMc.a~ e.-5,-6e.J1cÁ...a~ , 

.6ubl.>ptll-t.tVa, 614,lc.a ou Á...H6ollmaciona.l, pJi.O~e..6 5, ((([a pe.to -L'l.a.bae.I~_c:. 

dO/L, .6cndo o c.e.lLne.. de. .óe.u de.-5,e.mpe.Y'JlO .•. i..6tQ e, o 6a..tOlL c.t~W.c.o 

a. .óeJt obtido na lLe.a.l.-tzaç.ão do bLaba..e.lw, c.ol1..6 .Utu-úldo-.6e. na me. 

.ta. do e..6 6o/Lç.o humano I e.mplte.e.nd-tdo em .6 ua. dUte.çô.o. Co l'l.hec.e.1t a 

~e-6a ~üc.C!- ê. e.I.>.ta.be..te.c.e.1r: wna de..5 CJ~ç.ão de. dC •. H!Jllpe.rtfw C.OillO 

wn p/~.oc.e.I.>.60 que. Oc.0IL!'-.e.. na me..dtda. vn que.. pO.6,5,u.,t wna me.ta,que. 

.f.hf?. é -<'J~n6e.c.a e. .óem a. qual hav~a .óUct plLõpn-<-a .6up!Le.I.>.6ão; 

Esta prcpc;sição nos afasta em parte do radicalisrro operaci.o

nal preposto na maiori.a dos planos de análise de trabalho, facilrre.nte id2n 

tificado nos rréto::1os diretos de descrição de tarefas i isto porque, inv'es

tigar a riatureza essencial do trabalho press~ uma rret:cx:1ologia qtE em -

pregue inclusive critérios subjetivos em seu desenvolvirrento. Se o cbje-
_. 

to de estudo a:msiste em explicar a tMe.Óa c.lutic.a em ternos de energia . . 

ou informação, a:rro proredirrento suficiente.Te.:1te adequado ao estabeleci"': 

rrento de critérics para o estudo de deserrpenho, fundarrentãio num pãr~ 

tro de fuse.'1"peI1ho positivo e se a essência de execução 'da tarefa prores

sa-se no préprio trabalhador, sabe-se que a ,to~6a ~c.a requer urra 

investigação errpírica e especulativa do trabaJ.ho, para o qual deva ser 

àefinida. A aceitação éb critérios subjetivos é sugerida dentro de urna 

. fase rrctcrlológica, cuj u validade es taril inplicada cx:m o uso de critérios 
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lógicos e q::eratórios, capazes de justificar a relação entre o uspcctos 

reais ou errpírioos de um trub.:ill1o e os "puréll1l2Ilte" lógicos. A análise da 

energia e/ou infonnação poderá deoorrer, FOrtanto , do trabaTho real ou 

aplicar-se a si tuaÇÕ2s simuladas de trubalho I a nível nerarrente lógico e 

provisional . 

A descrição de um trabalho em ternos clássicos e tradicionais 

ronsiste num desdobrarre:nto elas tarefas que o ccnpõ2.In, carrespondcndo cada 

tarefa a uma tmidade da ati.vidade profissional) tal corro cada ativ:i.dade ~ 

presenta urra unidade do carportarrento numa linguagem psicológica gerai. 

Esta idéia caracteriza a tarefa cx:rro narte de um trabalho,oon 
~ -

foI.1ll8 certos prcx::Edirrentos e nar:má.s rretcrlológicas, determinando aquilo 

que o trabaThador faz. 

A tarefa representará senpre a diretriz formal de deserrpenho 

e, por isso, precisa ser definida em confonnidade com as rretas organiza -

cianais, para que a ·a. .. ·lálise de seu conteúdo explicite um critério de efi

.mcia determinante do currpr.irrento satisfatório do trabalho. 

Consequenterrente, a tarefa descrita exibe o padrão de des~ 

nho esperado na realizaç:to de um serviço, haja visto que ela pré-dete.r:mi.-

na o que fazer e o::::riO consegui -lo, OU sej a, os passos a seguir. Na execu 

ção do serviço " cafu tarefa que o errpregado currpre significa parte ae um 

produto final a ser alcançado, qt.e varia na dependência do que é estabele 

cido cx:m::> rreta do trabalho. 

o oonteÚdo sem..:mtioo da neta costurra :revelar cri térioo para o 

cunprirrento cperacional do trabalho, que definem as tarefas. Enquanto as 

netas represent<:un os cri t.érios esperurlos da organização, as tarefas repr~ 



5 . 

sentam um mx1elo de desenp:mho, aplicado ã e.-x.ecução errpírica em tenlOS 

operacionais . 

A preposição de n12tas, que surgem em função da eficácia orga-

nizacional , vai cEtenninar as tarefas a currprir, po~ qua1ql.Er t.arefa 

realizada currpre pal.'te dos critérios & prcdução (quali ta ti va e quanti ta

ti va) est-Jbelecidos o:JIID rretas . 

Conrei tuu.r a tarefa ein função do grau de eficácia requer a 

discrimin .ção dos níveis, segundo os quais a cansiderar-se-â; fato subes

timado pelos rrétodos tradi.cionais de anâlis~ do trabalho . 

Neste estudo pretende-se sistematizar ao ní-vel da análise de 

~l.rCfas três níveis, utilizando uma rolocação aplicável segmelo G. G. 

Granger (1) às ciências hurranas: o energético , o cibernétiro e o semântico . 

. Há tarefas basicarrente energéticas I e.l1bora apareçam em nÚITt?...ro 

inferior as demais. são a::JUelas em que o trabalhador errprega diretarrerlte 

a energia, ali vando proCESSOS internos para sua tra!1sforrração. Trata-se 

àe tarefas rentradas em rrodificaçCes físicas do rreio, deslocarrentos no e~ 

paço e outras atividades que não envolvam fundarrent.a.~.rrente a utilização 

de processos infor~acianais. 

A análise de trabalho fornece ~as uma. sequência forrral do 

que fazer, quando aplicada ao mvel energétiro, sendo inadequada ã cons-

(].) Granger, G.G. - Pensee Formelle et Sciences de ' L'HolIlme. Paris : Au 

bier-Montaigne, 1967. "Este ponto de vista de Granger data de 1960,alo 

em que foi publicada a l~ ediç~o" do artigo . A observação é tomada 

de C. Rg Ziviani (1974), que reconside rou a distinção de Granger ao 

estudar a posição do indivíduo dentro do "modelo informacional ou ci

bernético - em especial, no que diz respeito ã significação do com

portamento individu'l". 
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trução de rrodelos de c:x:xro executar a tarefa l poxqu2 o c.omo é estal:x:!lccido 

p.;lo próprio trabalhador e determinado pela fonna particular cx::rn qm em

prega sua energia para trunsformc.-rr o rreio. A descrição da tal-efa neste 

nível tomaria e..úgüo.., os cbjetivos da anãl.ise de trabalJ10 , errbora seja 

essencial em áreas interdisciplinares, caro a ergoncmia. 

Nos dias atuais, o nível cibernético abarca a rraioria dos tra 

balhos, caracterizando-se pela predcminância de rrecanisrros sintáticos de 

retomo. A energia, neste caso, está quase oonpletanente delegada à ná -

quina, catendo ao horrem usá-la em tenros de transfonnaÇÕ2s infonnacionais . 

Para o analista de processarrentos ci.l::x=rnéticas, a unidade do 

traballlo se crnsti tui naquilo que é interpretado da informação. 

Informação é. o produto processado pela máquina e/ou pelo tra

balhador I concclJido carro agente transfo:rrnador, tanto quanto a máquina 

tranáfonna a energia q;e.rada numa infornação. No nível cibernético o es

sencial é o aspecto de retroalinEntação da infonnação, isto é, o caráter 

regulador da tarefa. Além do conteúdo da informação, essencial é tarrbém 

seu prép.ri.o fluxo num sentido erninenterrente lÓgico, sendo o rranejo desta 

sintaxe . responsável pela caracterização da tarefa, errbora o conteÚdo pJs 

sa vir concanitanterrente a ser trabalhado. Logo, tratam-se de tarefas que 

envolvem parcial ou totaJ..m::;nte processos reguladores dentro do rrecanislTO 

sistêmico, em que se acham inseridas. 

Porém, se no oonteooo da tarefa , a interpretação da rrensagem 

vier a ad::ruirir um papel central, substantivo e predominante tererros o 

.nív'Cl a que Granger denanina se:m5ntioo. 

O o:::nteúdo da m2nsagem que transita no trabaThador ganha sen 
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tido prioritári.o, quando se configlU:a caro a interprctc:lção da TI'Cl1Sélgem. 

''Não se trata mais de rr5qull1é1S , nas de Ul\ sistema estritamente estático 

de elerrentos ccdetp1:Jninados , esta a:xlete~miné1ção tendo por efeito fenorre-

nal prover cada um d::ües de um sentido, isto é, fazê-lo :[-uncionar xeenvi-

ando-o ao a:::njunto das relaçõcs rrantidas cx::m tcà.os os outros , cu , e pre-

fere , ao lugar que ocupa de..'1tro do sisterra" . (2). 

A oodcterminação dos el~ltos está sujeita a processos de 

cognição altarrente estruturados no nível do pensarrento consciente, qU2 re 

presenta a illterpretação otimizada do "fluxo cresrente da ir1foXIP.ação c::aTD 

sistema de organizaç50 reversível apto a adquiri r cresrente autoccntrole 

de retomo, até. alcançar na espécie hurrana sua foma plena de reversibili 

dadell 
•• • (3). 

Os trabalhos em que .facillrente se identifieariarn tarefas a ní 

vel semârrtico estão, em grande parte, situados no plano da nais alta ela-

boração e, são basicarrente carpostos por processos de decisão encadeados 

pela interpretação contínua da rrensagem. A decisão que o horrem estabele

ce cx::I'OC) agente de sua própria a::.x;J11ÍÇ2.o sirrboliza o conteÚdo da tarefa a 

ser d::ltido. 

A análise de trabalho levada él efeito no estudo das tarefas 

serrânticas illvesti rá, portanto, na reconstituição da gênese do sentidocpe 

fundaIrenta cada decisão cognitiva 12.1'11 seu retorno ao lugar qtE ocupa den -

(2) Ziviani, C.R. -- Um Modelo Matemático para Avaliação Diferencial de 

Comportamentos. (Tese de Hestrado em Psicologia). R.J.: CPGPA/ISOP-FGV, 

1974, pãg. 11. 

(3) Seminerio, F.Lo P. - Cibernctica, Informação e Cognição (Cap.4). Siji 

nificato e Informazione Nel Pensiero e Ue l Intelligenza". Universida

de de Gênova, 1974, pâg. 10-1. 
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tro do sistenu; prope.ndendo ã consLrução ele mxlelos singulares do conteú-

do da rrensagem que tré1l1si ta no trabalJ1ador . 

!I. distinção dos ni ,"eis sob os quais se pode ronsiderar a tare 

ia aCaJ..'reta inplicaçães para d~f.inir e discriminar caminhos rretodolÓ9"icos 

aptos a descrever e analisax' o trabalho. 

Os rri§todos direotos e lildiretos de análise de trabalho caracte 

rizam-se, ge/ta...eme.nte. *, por: um levanta.rrento da ativiéb.de prcfissia.Lal ou 

por meio de urra listagem de tarefas lOque rretodologic.=urente sigr..ifim urra 

sequência fOrI1k-u do trabalho , ou por rreio de uma listagem de exxrportarren-

tos. 

D2ntre os rrétodos que desdobram a:nport.anentcs , apenas a Téc

nica dos Incidentes Críticos, desenv'Olvida mais forrralrrente desde 1947por 

Flanagan e Colaboradores, apresenta interesse em estabelecer: IXJ!1tos cru

ciais ou críticos do c1esenpenho, delimitadcs pela categorização de carpa.!: 

tarrentos positivos e negativos, que conduzem às exigências críticas de um 

posto de traba1ho. 

A te.nta...üva. de. c.he.gM a. :taJte.üa. c.!1l:tJ.c.a acJ1.e.J.>c.e. WJI da.do ao que. o o o 

temo/) lido Co 6eJ.;to na. ~e.a de. a.néiLL6e. de. bw..bai..ho 1 pfL:opJ.uando ati.ngJ.Jt o;.; 

ponto/) C/Luua-tó do deóeJilpenJw, a PMtUlda oJtga.JuzaçM 60~1ai.. do ~ai..ho 

d<..óCJúmi.nada. em tMe6M e4.6enua..ú~ ué a obtençã.o da.( /~) tMe.6a (.6 ) ç.;LI;u-

- o I 

* O termo geralmente vem em grifo porque esta maneira clãssica de se ca-

racterizarem os métodos diretos e indire tos discorda das conceituações 

desenvolvidas neste trabalho e trazidas, num novo enfoque ao l eitor,no 

desenrolar do capítulo segundo, parte terceira , sob o título : Discus-

são das Categorias Hctodologicas Propriedades e Termos Coorde.nadores. 

Tal discordância e assinalada enl outros momentos desta tese Cv.pâg . 

79, 19§) e, ainda, com respeito a classificaçõe s como as apr sentadas 

por Dize e Mucchielle. 
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c.a(.6). A difcrcnç.J. entre os critérios por Flanagal1 desenvoh'idos e os que 

aqui são propostcs, parece í-un~......ntul. 

Os incidentes criticos vêm sendo utilizados cem l arga aceita

ção e.t1'\ vários p.:ú.ses europeus, nos E. E • U. U. e em nosso país tem sido apl2-. 

cado em algurras errpresas , rem cc:m:> em. teses de nestrado. Ent.retanto, es

ta técnica a lcança o aspecto critico do trabalho p.J.rtindo da avali ação do 

dese.rrpenho negativo , perdendo deste ITOdo a fX)Ssibilidade de indicar a 

real neta ou direção do desenpenho, no que conce~"TIe sua grande limitação. 

Os ccrrportarrentos cri ticos são isolados por prOO'2ssos de redu 

çao lÕgica, errpregéldos para extrair dos relatoc-,; colhidos do trabalhador 

ou afim a essência do desenpenho "iàeal ll de execução das tarefas . 

A essênci a do desenp::mho é abje ti vada em rrol des canporta,En

tais , que constituem as exigências criticas . A exigência cr" t.ica designa 

o padrão ccrrportarrental, a ser alcançado pelo trabaThador durante o dese!!} 

penho das tarefas . 

Neste sentido 1 ela pode sm' equiparada às netas do trabalho 

em si, ao passo que as netas individuais pc<::le.1'\ ser :i.n.feridas da categori

zação dos a:nporta.rrentos crÍ"tioos . 

A categorização desses carport&lEntos , oontuc1o , constitui l.lffi3. 

dificuldade netodolÕgica, não por ser subjetivo o critério segundo o qual 

os a::rrport.arrcn tos cri tioos são isolados, I!'.2:.S porque para cada carpo~ 

to aglutinam-se parârretros de àesenp:mho fX)Sitivo e negativo enl relação à 

neta do trabalho. 

A rrcta possui, eviclentcrrcnte, um valor positivo ; em CX)I't'!.JenSa 

ção é est.-'JbcleciJa a partir de parârrctro C.e natureza cposta , àP..ntro da 
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téaúca do Incidente Critico. 

Enbor tenha-se e..'CO?tuado-a pelo n&i to de estabelecer rn:::nen

tos cri tiros para o deserrpenl1o , a questão está em qtl2 a rretcrlolCXjia de 

FlanagaYJ. inrorre nUID3. falha "crJ. tica", quanto ao uso que faz da irrplica-

ção lÕgica. 

Os ccrrportarn:.':ntos critiros são induzidos a través de una análi 

se lógica, que decorre grande parte das vezes de dados e..'ct:raídos de um 

carporta.rrento oposto. Assim, um carportaTl2llto crítico p:x3erá referir-se 

a incid?..ntes quer positivos, quer negativos. 

e.n
I 

6ILen:taJl. : tt.~: o a.ó pedo cJr.1;t;.c.o de. wna. ~e.6a., I.> e.u. 1/ ú

dol.>~' ou e.J.>1.>~nua., be.ne.Muando-l.>e. ra.n.a. :tal M-m não doI.> c.ompo

ne.nte..õ ne.[Ja;t<..vol.> de. wna OvUv-<.dade., nla.ó e.J.>/!:Je.nua1me.nte. da.ó -C.f"..-

6oltmaç.õu de. ;todol.> 0.6 c.omponenw POI.>,{;üVOl.> e. do.6 e.leJne.n,tol.> 

cLi.J.> po nl v W pa/~ .6 VII e.R.ha.nte peM pe. cü. va.~ 



C A P 1r U L O r 



SISTEMAS ORGANIZACIONAIS 

tiA abordagem sistêr.ri.ca c a análise dos sist:.e.mus teve suas -ori 

gens no àesenvol vi.m2nto da pesquisa de cperaÇÕ2s, durante a Segur.da Gran

de Guerra e nu evoluç~o do conceito ~e administruç~o de sistemas de defe

sa desenvolvido na época. ~sde então esta abordagem tem sido m:-u.s e 

ma.:Ls aplicada aos problemas de trabalho, emnônums e sociaJs, e:nbora 
.. 
o 

ult.i..Irorrente o terno - sist:em3. venha sendo aplicado aos problemc.s so-

ciais" (4) . 

Este enfoque, também chanado d~ Teoria M:.:rlerna da Organização 

surgiu em finais da d~cada de 40 e início eles anos 50, mas não se p:x:1e, ~ 

gundo Ross, estabelecer um norrento determinado ou um inclivíàuo particular 

respcnsãvel [X)r ele. A mudança .básica da teoria clássica ou funcional pa 

ra a rrcdema está em que esta vai analisar os cotpOnentes da organização, 

a partir das relações entre as netas organizacionais e o sist.e.rra social 

tendo características conCEituais, analÍticas e empíricas; e .... lquanto as 

teorias do enfoque clássico são principalrrente descri ti vas. 

A oJtgruU.zaçã.o apJtuenta.-.õe c.omo um .õ~;tema ,[n1l:tUu.c.iona,t,üado 

obje;Uva.cl.a6 envolvem um pMC.e.6.60 de mocü.6,[ca.ção no mÚo-.õoc.ial, a-tende.ndo 

â:6 . eúgênuCUl e ne.c.u.ó'[dadu incU.v'[duCÚ.6 e .óOÚCÚ.6, WLa.VÚ de. uma ubu..L

:twLa. 1.rvtenc.ionai de. pJtOpõ.ó,uo.ó. 

Un sist.ffra social que abrange r:essoas e pr0p5si tos cria algl.l-

ma fo.rma de estrutura e proa.=:ssos para atingir as netas aJ.rrejé:da.so COntu 

do, organizacionaJ.rrent.c., \ma. àé1s. principais ·àificuld::lêes ·refere-se ao es-

(4) Ross t Joel E. - Hanagcmcnt by Tnformation System. Ncw Jersey:PrenL ice 

-lIall, INC., Englewood Cliffs, 1970, p. 41. 
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tabe1eclincnto de rretas . 

Este ponto é rrerccedor de atenção, nos dias atuais , r:orque as 

!retas fixadas pela organização direcionam, a nível sistêmico, as linhas 

operacionais de descrrpenho. O deóempenlw é: wn ptwduto .t/'lXeAmedúitrio e ..ú~. 

tJwmental., deYttJw d.a otc.gruu.zação, e. deve eó.tM 6 eJJiptc.e -i.mpUc.ado cem M me 
. -

~ ÓMJ1iCtR.meJt.te. p1tOpoó:tà6, patLa. PO/~ÓLÚtL ó.tI1a,Udade. ptc.õptria e. a:t.uM. C.O IHO 

6o.:totc. de avetUaç.ão ot:gCtlúzaúonal . 

o coajwtto da.ó me.taó otc.gcuúzaúona..i...ó de.;tetUJK.l'la tail .6i6.tema ele. 

c.omwu.c.aç.M, poJtque. v.<.nc.ula. a. tc.e.a.Uza.Ção e.mp:uu.c.a. M ptwpo!.J.tç.õeó nOJtma.i6. 

0.6 Mpe.c..tO.6 6Mma.i6 de. wna me.;ta. c.oYl..6;tUue.m 0.6 nOvtotc.eó "eótJw.;tLUtan;teó ", OLt 
. . . 

.6 e j a, a .e.ô g,[ca. o p eJl.O-XÔ túa. .6 ub j ace.;'lXe e dútan K.zado M., que. po d etc.ã. .6 etc. v ef1.Á.

lI-c.a.da. c.om bMe e.m ob.6etc.va.ç.õv., ou. tevoJtta.mel"t-to.ó o 

A fonnulação de netas precisa ser suficienterrente geral para 

não s~ restringir a um caso esp=cífico, constituindo-se num veículo efi -

caz de cx::mun.i.cação. : 

A ccm.micação tem sido considerada, por autores ccntenporâros 

c:x::rro PJ::ss (1970) e Hopernan (1969} * , o principal processo integrador 

dos elEm2ntos da Teoria r·1oderna da OrgãIlização e apresenta real valor pa

ra teorias de enfcque ccrnport:.aIrental. Ross (5) chega a c1elegar-lhe tal 

irrportância que' a situa c:x:xro o primeiro dentre os processos integrado

res das partes básicas do sistema organizacional, qt:e segundo ele são : o 

arrbiente físicx~, .~ ~di:yí~, .. . a .?rgani~~~o fOl:rnal,.· a .o:z:ganização infor -
.... .. . .... ........... .. . .. . . ............... . . .. . . ...... . . . . .. . .. . , ." . .. . .. . . 

* Hopeman, R. 'J. - Systems Analysis and Opcrations Hanagement. Columbus, 

Ohio:: Chorles E. Mcrri11 Publishing Co . ) 1969. 

(5) Ross, Joel E., op . cit ., pâg. 66. 
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mal e 11 status li e os padrÕ2s de função * .. 

o p~sso de camn:i.mçE!O é a :nplexo porque envolve sisterrBs 

infonnacionais que fortificam o elo essencial , penni tinco às partes da 

organização a::xnuniccu:cm-se entre si e can seu arrbiente externo. 

I:X2sta fo:rnu, a .6,ú:téin.<.ea ollganl .. zac..tol1a1., da qu.a1. c.apcuL-uupron 

.tVWlO.6 .teôJúc.0.6 e. .tVWlO.6 Ob.6VLVctUOncú-õ , C.ol16-<.gulla-.óe. pOJt .ó-ÚJ.tWlO.1l de. ,[11.

tíoJunaç.ão OJÚg .. ÜladO.ó da ab.óoJtç.ão e. .tJtan.6 óOJunaç.ã.o de. e.tlVtg,[a. liA tanada e 

a distribuiç'm de infom.ação S&O, também, processos energÓtiros 11 (6) , por 

que a organização se representa corro um sisteIra aberto , qu8 implica no 

fluxo de energi.a provinda do arrbiente e , através de si própria, pronuve o 

retorno da energia e/ou infonração . ao arrbiente o Isto porque, os sisterras .... 

abertos envolvem além . do fluxo de energia a sua transfonraçãc, cbtida por 

urra alteração na forma da energia· *~ 

Eó.te. pJLoc.e..ó.ó o .. Ú1c1.u-i. 0.6 Cl.c1.o.ó de. fi hl.put." , .tJta11.ó ÓOJU11aç.M . e. 

.. " otdpu:t!' . pJLC6 e.n.:teó . em . qua1.quVt· .:oulba11to; . qu.e.: V-ÚJ a.. c.on.hr..c.e.JL. e. . C6pe.uó,[eaA 

* Observa-se, aqui, da impropriedade do elemento - Status and Role Pat 

terns, na própria conceituação de Ross (cap.3) que por ser gestãltica 

não justifica a separação das metas individuais e organizacionais do 

indivíduo e da organização formal, respectivamente . 

(6) Katz, D. & Kahn, R.L. 

Ed. Atlas S/A, Capo 9 

Psicologia Social das Organizações. são Paulo: 

pãg. 256. 

o termo energia e tomado pelos autores e, evidentemente , retomado 

por nós num sentido bem mais amplo e generico do que lhe foi atribuí

do na introdução e voltará a obter em outros capítulos.De fato, acei

tando-se a distinção de G.G. Granger, a energia seria uma atividade 

canalizadora de informação e não um conjunto que a encorporar ia como 

. ocorre face ao sentido adotado neste parágrafo. 

** Katz, D. & Kahn, R.L. - - Organizations and Open-System Theory : A 

sumary. In: Readings in Organizationa and Industrial Psycho logy . N Y: 

Ed. Yukl Wexley, 1971, pâg. 5-10. 
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a.6 !ÍWlç.Õeó de. WlI .6,wte.ma. abvLto . SU(( apUc.abilidadl:.. /'ta Me.a do ,útabcteJw 

gc.r..a. c.ondi.ç.õeó pMa o eó;(:abue.wliel~to de. me.cüda6 I llIe.dcaJúe. a I/Iobili.zaçêio 

ne.c.eó.6ãJúa.6 , no mome.IÚo deóe.jado, pcurm.{;tú do p.tcuúÓ-<-caJL 

de.6 empe.l1fto . 

"O "input" é o co.'1pOI1ent.e disparador sc:bre o qual o sistenB 

cp=ra" (7). Por eXEnplo, num sistema de annafcento as instruÇÕ2S são con-

sideradas "inputs", tal caro seriam os estudantes , numa uni vcrsidade. "O 

out:put é o resul todo de urna operação e é o pr0p5si to, ou objetivo , para o 

qual o siste"na. foi progrmlBdo" (8); nos e.."<EITplos , respecti vaTente I a des 

truição do alvo e a substituição . dos estudantes. 

A tré'J1Sfo!J1'aç&o é a passagem de UT\ lIinput" para um "0Utput", 

realizada num canal ou processador. Os canais que r.ennitem· co.tingir aos 

"outputs" acima seriam o rrecanisrco disparador dos 
... . 

Ir.!. SSe.1.S , pessoal etc 

ou a universidade. · 

O desempenho pode ser considerado um "0Utput" rel evar.te para 

a organização I quando avaliado de acordo com um prograrra de ação específi 

co, contendo geralrrente grande quantidade de inforrre.ção. A infomação re-

presenta nos sistemas operacionais um novo "input". , 

Avaliado em dois ni veis diferentes do sisterra global , o de-

sertp=>....nho ~..e ser conccmitant.errEnte output (CXlItD resultado) e input (caro 

infom.ação), na m::dida em qt.:-e se sabe que o "out:put" de UI'. sistema pxle 

ser "input" de um outro • 
. . . . . . . . . . . , ....... .. . , . , ......... . .... . .. .. . . . . .. .. ... . , ... . , ... . , . . , . . . . . . . . . . . . . .. ..,. , . . . ...... . 

(7) Ross, Joel E., loco cit., pãg . 177 

(8) Ibid. 
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Grana..:: parte dos trabaJl1üS €ITpreendidos para dcte.nninõr purâ-

rretros de desenpenho (ou atividad8 organizacionill. a nível pessoal. ) tem w:lO 

tado a.c:;pectos cli.ver.gerltes quanto à abordagEm que usam. Isso é verificá-

ve1 can <::Breu facil:Ldêtdc entre trubalhos ftmdan-e.ntados nUlna perspectiva 

q:::eracionaJ.., em can' -<lp)Sição a:r..le1es que tan FOr base conceitos sistê-

rnioos. A diferença esse.nc:i.al entre ôrrbos está nos objeti. '\lOS pelos quais 

se aplicam e a diversi<lade de objetivos é delegada às mudrulÇas DO er1.Íc:q-ue 

da psicologia industrial. 

Tradiciona.lm:mte, a atividade organizacional é vista cerro um 

abjeto de estudo em si mesrra. . Esta posição foi representada !;€los estu

dos de Ha·.thol."'Ile, epós 1925, Elton r1ayo (1935) e ·Fritz Rcethlisberger 

(1940) • Mais tarde, o enfoque sobre relaçees humanas fez-se no sentido 

. da abordagem "participativa" I · p:pularizada por Keith Davis e ~uglas 

~1cGregor. Mas a atividade organizacional oon·t.i.nuou, nesta pe...rspectiva 

(Teoria Y), a ser· vista isolac1arrente porque se oon02beu que o trabalhador 

~ava-se em sua auto-direção • . 

A ampliaçã.o do ccnceito da atividade organizacic.'1a.l levou à 

inclusão gradutiva do deserrperlho no plano Ge ação da organizaçã corro" um 

tOOo. As teorias situadas na . área ccnpo~..ntal-adrnini.strativa, que 

mais contribt1i~arn para isso foram as de: Mas 10,..1 , Argyris, Sinr...n , 

Herzberg e Likert (arrbos cOi1tanporâneos de ~.cGregor) • 

OéJ óa;tolLU vaJt.i.a.do~ de um plLogrlLUna. de a.ç.ão lLevdam a. c.onÜJ1LÚ. 

da.de btÓolr.ma.uoncU que. c.oOll.de.na. a. inteAPILetaç.ã.o do duernpenlto, pr.Á.mwo a. 

. tÚ v e1. de :tJw eM na. o r'-!] a.niz a.ç.ão e a. éJ e 9 tú.r.. no p.f.a.n o incLi. viduai.. r.es te no

. do, seria invi5.v--el falar nurra l"I'CtodolCXJia para avaliação do deserrpenho 

sem se analisar cJS relações existentes entre o plano de aç50 , ao nível da 
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organização, e u. atividac1.e m:garuzflcicn(ll (lO nível pessoal. 

Um programa. de (lçao é e.'q?resso pelos significados dos atos co 

municu.tivos I "definido caro \.ll1'B. abstraç'zo de generalização do o:::A1l-"'O~ 

to organizacional feita a partir das i.Jrplimçães de seu significac:o pura 

a estrutura orgunizacional" (9) . Consequenterrente , ct6 oltgayúzaçõeó IJwna.-

11M ~ão .6-06:temct6 de. -i.n6oronação úl;teAc.amb-i.ado.6, qu.e. óavolte.c.e.m a tJu"m,.'Jtlú..6 -

.6M do .6-i.glu.6-i.c..a.do da. ht6011mação; .6endo da poJt.wúo, o obje.:to :tJr..a.It6Wtdo, 

que do:ta. de. ~-i.g~ú6-i.c.ado Wll pJwgJt.ama de. ação, c.o~.tU:vJ,ndo-~ e. na me.JlOJt wú 

dade. da wlãw e. .6-06:tê.m-i.c.a. 

Criar um plano de ação é estabelecer as netas organizacionais 

em tcxlos os níveis. A me;tq. e um tipo de. ht6olmlação admúU.ó0cr..da na e.6w. 

vaç.ã.o do que de.va .6eA oó;t-i..do. Pode.-.6e c.ompne.ende.-fu c.omo o \ia..tOJt el.,óeJt -

cJA1. a .6 eA a1..c.a.nç.ado no.6 pJto c.~.6 0.6 de .:tomada de de.w ã.o; . .e.ogic.ame.nte, . e 
tt.,ec1u,Úvu a.:tJta:vü ele va.Jt-la.ç.õ~ -i..de.~ e. c.ompCUtâ.vd ao eido.6 óe.nome.no.tõg-i.-

. . . . 

Em .:tetmlO.6 p!r.á;UC.Ó.6, o eido.6 oJtgari..tzac.).ona1... 'é p,JtOc.UJtado c.omo 

e1.do.6 qu.e. .6e d~dobll.a. numa . .óVúe. de .ó-i.gYÚMc.aç.õ~ impúú:ta..6 

... . .. . ...... . nM . .6 ua..6 .me...:ta.ó o . . . . ....•. . .. ' ... ' . o . : • • ' •••••• • ••• •• ••• .•••• • 

( 9) Katz, D. & Kahn, R.L o - Or3;mizations 2nd Open-System Theory : A SunnuE, 

ry. In.: Readings in Organizational and Industrial Psychology. N.Y. : 

Ed. Yukl Wexley, 1971 -- pãg. 9. 

* ·Em Husserl, "a ciência e possível em dois planos um naturalístico 

sempre que se preocupe com o encaderunento genético, mecânico e causal 

- mas esteril - dos fatos; outro "eidetico", quando se vaI te para a 

busca das significações ate conseguir aleançar não mal.S a "Gênese re

al" e sim a "gê~ese ideal" (Ver Seminêrio , FoLo P. Diagnóstico Psí. 

co lógico -- Tecnica de Exame Psicológico. Fundamentos Epistemológicos. 

S.P.: Ed. Atlas S/A, Cap . 7, pág. 77-8). 
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Un programa. d .... açã.o proced0 ao desdobrélJT'el1to sucessivo de si,g, 

nificações inplícitas nas n-ctas do desernp::mho , interligando a perSf€ctiva 

sistêmica à operacional, em que este é rredido e avuliado . A relação pro-

posta é viável porque cada wlidade de amlise se apresenta CXllD um siste-

ma aberto, que se interoonecta com os dCllôis pela transmissão e recebi.!ren 

to de novas inforffi:Áções, num processo de trat.arn2nto retroalirrentati\lO d.'l 

informação e auto-regulador do sisbema . 

Essa reciprocidade da informação veiculnda no sistema organi-

zacional será visualizada, m:ris objetivamente, nos quadros a seguir I que 

apresentam o desrrembrarrento de um tipo de programa de ação para os <bis n1: 

veis que mais importam à psioologia aplicada ao trabalhe : organizacional 

e individual *. O du empe.nho ê um c.o nc.wo poUvale.nte., qu.e. pode. ~ eJl. a.vE:. 

Ltado oltga..YÚzauona.,eme.l'Lte. e.m nu.nção do.6 Q/~pe.c.tO.6 LldmiJÚó;ttc.a,üv0.6 e. i ndivi 

dua1.me.n:te. pe.-e.O.6 Mpe.ctO.6 ltuu.Uantu , qu.e. butze.m .{.nóotunaçõu 

( "inp~ ") pa.Jta. o .6i..6te.ma. ma.i.O!c .• 

Os f atores principais de um programa de açao, tratados na Teo 

ria H:Xl.erna da Organização, pedem ser arrurrados nas áreas da administra-

ção, prcdução e inst:.rum:mtal, cerro Irostram os quadros abaixo 

* Os quadros apresentados são uma reinterpretação do arcabouço. de um 

plano de ação, apresentado por Payne, R. & Pugh , D. em Organizations 

as Psychological Enviroments, publicado em Psychology at ivork. London: 

Edited by P.B . Warr, Penguin Books , '1971, pág . 376-7. Os fatores do 

programa serão apresentados com nova interpretação dos elos de inter -

comunicação e foram excluidos fatores considerados não sistêmicos. Os 

fatores da dimensão subjetiva foram recolocados nesta c~tegoria, par~ 

frisar sua p~rticipação indireta no processo de retorno da informação 

e, consequentemcnte, na auto-regulação do sistenu . 
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o quadLro 1 está organizado sobre os fa~ores considerados es

tritarrente s i stêmicos , frcqucntenxmte tcrnados para estruturar um programa 

de ação. 

Nele , a ação organizacional se exerce de um sentido normativo 

para o contingente. Entretanto, o planejaTeI1to da conduta, a nível de 

sistema, prediz um reto:mo (indicado pelas setas) ao nível organizaci onal , 

onde a infonnaçã'J será sistematizada e avali~a ( "feedback" sistêmico ) • 

M nrUM éJã.o p!to)XI.6ic...lonadet.6 de. modo a peJurú;túr. ava.L[aJl. a in-

. nOlUnaçéio QUe. fteXolLna e. .t4do CJU;tvúo de. a.vaLútção de.veJl.á. c..a1.

c.aJt -.ó e. em .6 u.ct.6 difte;tJú,.z e.éJ • 

o dese."I'Ip€.rJ1o, sistem:i..camente interpretado, };XX1e selO considera 

do o::m::> a resultante final dos fatores que ocu:pan1 a dircensão objetiva e 

subjetiva da área da prciiução, sendo avaliado, p::>rtantct face aos aspectos 

administrativos, embora sofra. influência dos fatores instrurrentais. 

Um progranB. de ação deverá prever, ainda, a estruturação de 

. atividades * e relações interpessoais, que no nível da organização can

põem a área instrumental cujos fatores atuam na funcionalidade contingen

te do sistema. 

Evidentarente, taPar-se em consideração cada fator seria exor 

bitante frente aos objetivos do presente estudo, mas o. qua..cL'to Jte.üe,tv1.ua 

a: :tJuuu JXl.6 i..ç. ã.o do.6 o b j e;U v 0.6: m UM e. :taJL e. 6 et.6 e. incf..Lú Jte. c..uM 0.6 ( a..6 pe.c.. -

~l! inél.tJtwnen.ta.i.ó l ã: .6ua e.6e.tivaÇão, op~'ta.da e.m pJúnuplo c.omo e.üic.iên-

* Essa delimitação de atividades que vem ter influência na sistêmica do 

trabalho, envolveria as par tes básicas do sistema organizacional a 

que Ross designou : organização inforn~l e status e padrões de função. 
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E6.óa. pa.ó.óa.gem :tem .óu.a. .únpotvtânCÚ1. mlÚ6 ev.úien;te no qu.a.dJw 2, 

onde. todo.ó 0.6 6a.tollu (mumo 0.6 -Ú1.ó:tJu.une.n:ta.-i..6) lle.peJtc..u;tem de óOlUna. ciúte:ta. 

1>oblle. a. cUmettóã.o obje.:tiva. do.6 a.ópe.c.:to.6 de. ptLOdução ou lluu1;t.a.ntu, do.6 

qua..i..6 .6e. .60bIlU.óM (do ponto de v-i..6:ta. a.va.Ua.ti..vo ) a. e6-{.ciênc-i.a.. 

A efrú:Ã.c,{A. da. a.çÃ.a ollga.rúza.uona1. .út:tvt.ptLe:ta.da. a. nZvel -Ú1cU 

vldual e ocLi.vr.nanlen:te de.ói.gna.da. .pOIl eó-i.ciênw. Se a. e.6-i.c.á

cúa. e wn co nc.Wo Ilela.cio na.do mCÚ6 ao c.aJcÓ.;te/l a.drrU.nt6.tJw.;Uvo 

do ~.i.6tR.ma., a. e6-i.uênw enc.ontlut-.óe rna..i.6 p!tÔx,úna. de .óeu. CLV'..a. 

Q:mtt.:KJo, se usanos a linguagem dos sistenas vale defini -la, 

inicia.l1rente, na organização I ~ aqui ela representa a naior amplitu-

de' que se pode atribuir ao te.rno - deserrpenho. 

nA eficiência dos sistenas é também um critério de deserrpenho 

. e IXJde ser calculada. Eficiência se refere a relação entre custos e va

. ler retom.ado •• • " (10). 

nA eficiência de um sistema a::no refletida pelo custo :relati

vo e valor pode ser efetuada através de tres tipos de análise: ganho e 

perda, retorn::> sabre o investim2nto e CilSh flow" (li) '*. 

(lO) Ros's , Joel: E. , loco cit., pãg . 304 

(11) Ibid. 

* Tais tecnicas podem ser encontradas facilmente em livros que abordem 

o tema - 'Management Inforntation System (l-rrS). Em síntese, Ganho e 

. Perda estabelece a relação do custo-valor (preço) predita pela proj~ 

' . çÃo . estimaôa da renda futura e cus to que figura na base atual do sí~ 

tema. Retorno' sobre o Investimento estabelece a relação c sto-valor 

(preço) computada s obre o sistema existente pela compilação que estí 

ma o retol~O sobre o i nvestimento . O Cash flow mostra como o i nvesti 

~nto t otal nas melhorias do sistema seria e como melhorar a posição 

do cash flow da org8nizaç~o . 
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do Jtel1clÚllel'Lto do hOllieJlI e..m ~ eu bwbalho. A noção c1e efici~'1-

cia nem 5e!'11pre aplica--se, neste nível , ao haremi uma rráquina 

ou um instrum2nt.o pcxiern ser eficient..es . A e.6 ,,(Ú~Húa. e wn va. 

tOJt mCLtc.mã-tLc.o o LL Q)l1p,úÚc.CUllel1 .. te ~ü,n:aclo I q u.e. ~..i.g YÚ Mc.a ~ e.Jt 

pltodu;Uvo um ele.me.nto toma.do e.m c.ol1l!..i.deJt.a.ção. O ~e.u vatolt, ~ 

..tã. ..tI1rWt.dculle.n .. te. de..tV1.mJ.J1.ado e..'rI 6uI1ção da e.6..i.c,a.úa, que. Jte.plts;' 

~e.n-t.OJc.á. ~e.mpILe. M obje..tivoél ou me.ta.ó ~pe.Jta.do~ pOIL élua deó..i.1'Ú 

çã.o éI e..tc. C.OIU e.quZ:nua du:tu. 

Qualquer rof'.sideração que se faça scbre a eficiência de um 

elarento pressupCc critérios anteriores, definidos pelas n"etas e que' sig

nificam um grau de eficácia desejável. Enqu,ruvto a e..6..[c.âúa ~ .. téi. Itelauc -

na.da ao pitO duto da :ta.Jte.6 ct I a. e. 6..i.uêY!.c...i.a e: lLe.phe.él e.1Úa..:U va da. e. 6 e...tLutção dOél 

CJtJ,;tWOél J..nfupe.nóã.vw ã. ob;te.l1çã.o dUéle. plLoduto. ' 

Ibss (12) define a eficácia, no plano da organização, caro o 

Ilsucesso no alcance de objetivOs, corro contrastada com a eficiência, qtE 

é a m:i.n.irílização de recursos usadce no alcance desses objetivos" e afinna 

, ,que ,ela .~ó pede ,ser ,consider~~,:er.n':·~laç?ó:'acG:'cbjetivoS ,estabeleciàos * 

(12) Ross, Joel E., op. cito pâg. 303. 

* Esta contribuição de Ross e um apoio para as noções aqui desenvolvi

das e fundamenta as nossas definições (feitas antes da leitura de 

seu livro). As relações do conceito - eficácia com as metas sistêmi 

cas sao tao fortes, que o autor escreve, ainda nO .mesmo tópico cita~ 

do, o seguinte : "O coração da tarefa de medida da eficácia não ê di 

ferente do processo de controle de outras operações ----- a seleção de 

padrões de desempenho ou medidas de eficácia. Essencialmente, o pr~ 

pósito dessas medidas e descobr'r se os objetivos traç3dos p3ra o 

sistema estão sendo 3lcanç3dos •.• " e frisa que precisamos ter certe

za que as medidas escolhidas medem os objetivos reai do sistema. 
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Numa. peJL6 P ec:U. va. o p eJUtúo n.a1. , a. e 6.lu. ên C-Úl ~ e :tIt.a.du.z pua ma .. 

do de execução ou o c.omo ~e P'toc.u~a um .:tJutba1Jw, e.nqu.a.nto a 
~ 

e.6.i.câC-Úl ~.lg ~ú6ic.a. o que. de.ve ~eJL alc.ançado abuwú da due.m-

penha. Se. eó.lMcJ.a. ê me.ta., logo, não ê opeJulu.onaLüã.vu em 

~.l /numa, ó e.ndo c.omp!l.ee.nd.<.da. ape.na.ó I,) e. Oc.otcJteJL a man.<.ó ~.:ta.ç.ã:o 

do d~e.mpenho . Corno toda. ação ê cWr..e.U.OI11lda. e.m ~ua. e.xplteóóã:o, 

pocle-.6e. CÜZeJL que. a eó-Lc.ã.C-Úl cWr..eu.ol11l a e.Ó.lu.êncJ.a., l11l medi.

da. em que. a;t!úbu.( um ~.lgn.<.Ó.lc.a.do M CLti.v-Lda.du hwnanM na tJr.a. 

bai.ho. 

A eficiênc;ia é defini.da em tenros da prororção energética e/ 

ou infm.'11ltacional do "0 utput" para o "input" e representa um crité.r 'o , in 

terno da dinâmica da organização, vista por ste noti vo a:::no un ÓJrrI:úne.n-

te da efetividade. 

(13) 

A e6etiv.úia.de ollgarúzaúona1. ê uma. mecU.da ma.xÁ.nÚ2a.da. do ltUOIt 

no do.6 Jtec.WT..fJO~ da ollga.YÚ.Z.a.ç..ã.o, ou ~eja, o e.qu.i.11.btt.<.o erW!.e o 

9'utU de. e.6-ic.ã.C-Úl u:tiJnado e o gJta.u de. e.ó-<-úê.nC-Úl ob:túio . O iE. 

cre:rento da efetividade depende do incre.rrento da eficiência 

organizacional, p:x:1endo ser tanto mais elevada, quanto mllS o 

grau de eficiência, faça c:oin que os "inputs ll errerjam o:::mJ pro

duto. ASsim" a quantidade de infornação circulante na o~ 

Zação é função cb aurrento direto e/ou indireto dos "inputs" 

que a energizam. Em síntese, /lê. wna me..cUda. btc1.u.6-iva do M-

00 :tág-io de. p!togltu~o da. olLgruúz.a.ç.M, ma.x-im-LzadoJta. do Jtend.{.mento 

po/t muo~ têc.n.<.c.o.6, ec.o nônu.c.o~ . e po.e1Üc.o~" ( 7 3) • 

-Katz, D. & Kahn, R. L. , loco cito --- pago 9. 
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A efetividade é est1..lduda dentro da representação esquemática 

das proprieàades formais e interrel.J.çCes entre os carponentes da organiz~ 

ção, que carpCem sua estrutura form:":ü, represent<1tiva dos objetivos para 

os quais a organização é de fato organizada. O incre.IT""Jl.to da efetivid-tde 

foi de:nonstrado ex:perirrentaln12I1te fOr fuvelas (1950) , Leavitt (1951) , 
Heise e Mi.ller (1951) e GuetzkOlJ e Dill (1957). Os r esultados Gncx)''1tra -

dos dETI'OIlStrélIn estar rel acionada com a quc."l.l1tidade de informação acoplada 

e."Tt um ou mais subsiste.rras da organização e sustentam a hipótese formulada 

por Dubin (1959 ) "0 accplanEl1to rnín.ino da estrutura formal é 

qualidêrle desejável para a organização" (14) . 

E6-ta.be1.e.c.e.-.6 e., deót.e. modo, o gJuW. de. e.óe.tivida.dc.. c.omo ZncL[c.e. 

Jr.eve1..o.dolt da. eót.abilido.de. c..wt.e.n;(:e. na. eóbudwr..a. (.óMt.e.ma padJr.ã.o o.mc.tdo. 
'. . , . ' -

do) de. wno. oJtgCUÚZa.ÇM o Dubin sugeriu que a maior est2-bilic1ade do siste

ma. é filllÇão do rrenor .nÚIrero de elos entre suas \.l.rrinooes. As . unidaé!es da 

estrutura fomal S2.0 elos potenciais de recebirrento, transformação e erois 

são da informação qu~ dinamizam o sistema founal de cc:municação. Essas '~ 

lações f~em prever que a estrutura de planos, ordens , requisites para ~ 

formação etc observe o potencial de saturação de estimulo, para garan

tir respostas eficientes, legítimas e adequadas fOr parte das várias uni

dades organizacionais, dentro da ativação sirrnlltânea dos canais d um sis 

t.ena em articulação continua. 

o sis"t.Enla articulado descri to Em tel:l1"d:S de seus elos essenci ~ 

ais que facilitamo trânsito da info:rma.çã.o é, por vezes, difícil de ser 
. .. . .. . . . , ......... .. . . . . .. . . . . .. , .. . . ... , . . . . . . .... , .. .. . . 

, (14) ~lum, M.L. & Naylor, J.C. -- Industrial Psychology -- Its Theoreti

cal and Social Founda tions . N.Y.: Harper & Row Publishers, Inc.196~ 

pág. 479. 
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alcançérlo. Entretanto, a. estn;tura organizacional pede dispor-se de tal 

forma que I rresmo incluindo elos adicionms dispensáveis à CCl!ílmicaçw re-

querida para um aceitável grau de efetividade, fX)ssa otimizá-los na rrcsma 

direção . dos elos essenciais, tornando a info.rmação ffi3.Ís clara en sua PêS

sagern fX)r cada um dos elos, pela redundância da rrensagem a ser ca;-r-.mica

da. Nes te sentido, todo o sist.erm. converge pelo acrescilro da infol:"Il\3.ção 

para pcntos detenninados dentro da. lógica es trutural, evitando a p2rda da 

substaDcialidade do significado da infonmção, isto é, reduzindo o grau 

de entropia a seu valor IlÚnirro. 

Tiffin e Hc ('...onnick (15) admitem a estrutura caro um dos fato 

res para o êxito da organização, devendo ser fo:rrru..llada de rredo a penni tir 

aos funcionários desenvol ve.....Y'Em seu trabaTho o mais eficiente fX)ssí vel o A 

estrutura d9ve, fX)rtanto I dispor as nEtas numa configuração légica que in 

dique clara e cbjeti varrente os propósitos visados no desenpenho. 

A pi.a.rúó.i..c.ação de. pMpÕ.6Uo.6 ê. 6wldame.YLta1. ã ob-tenç.ão da e.6·~-

c).mua plte.vJ...6ta, poltque. a .m~a e.6.i..u'ênuà. e dada. ou. a1.c.ançada. pe.iaó 

pe.-6.60M que. Weg/tam a o.frfjarUzaç.ão. 

A impoJt:tâ.nua de Jc.e1acJ.onalt-.6 e. o pWlO de. ação oltganJ..zauona..e. 

e. a a.ti v.i..da.de. .<..rtcü. v.i..dua1. no :tJw.b alho . ê., paJt .. :üc.u. .. e.cuun ente. , e. v.i..de. nuada. p e

~ c.a.Ita.~tviú.di,c.a.6 do pMpÕ.6ao. O significado do plano de ação tré1I1.:>lld. 

I' tido às pessoas , em tenros de eficiência, auxilia a obtenção das nEtas o!, 
\ 

ganizacianais 1 à rredida que os propSsi tos são carrpreendidos no plano indi 

viàual do trabalho. l.óto OC.OItJr..e. ao .6e. c.onó.i..deJw.Jt , num paJta1.e1o a 

(15) Tiffin, J. & Mc Cormick, E.J. - Psicologia Industrial. são Paulo 

Ed •. Herder, 1969 - p:"'g. 517. 

E. 
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H~.ó w., a..ó mCÚM c.omo paJúe da gêl1e..6e. úle.af.. . 

Segtmdo P . Pigors , os propósi tcs são fatm:es de ajuste entre 

a orgôllização e o papel qUê o c.rrpregado é solicituco a desenpcnhur . Logo, 

adnú te-se 1 ser este . tópico 1 crucial na rel ação entre eficácia e eficiên .... 

cia. 

Um P/wpõ.óLto ac.e.Lto C.OIllO . vâLldo , de.ve. bcw e.cv .. -.ó e. l1um p .f..aJ1.0 tõo. 

g-<..C.O, de. modo a maJÚVL.óu.a ILe1.at;.ão "c.om O.ó 6a:ta.ó c.ho . .ve. Ha .ówl.ação c.oma 

wn' .todo" (7 6) e. po.ó.óubt Wll ele.me.lÚo '[deal... E-f.;te. C. OlllpOI1W.te. V _9a-.óe a ma

mt-te.l1ç.ão do c.umplU.me..Yt.to da.6 Ille..ta.ó , me..ómo nct6 .óUu..o..ÇÕe..6 que. e.nvolvem d.i.6,[-

c.uldade..ó pMUc.a..ó (17) . 
. . 

D2ntre outras características que vali~ "l1i:n prq:ósi to , aprc-
. 
sentadas por Pigors, destacam-se as acirra citadas, po~"CJUe mais de perto 

indicam ser a efic.ácia de um plano, requesito básico de sua eficiência' e, 

cansequenterrente, da efetividade de uma organização. 

COl1he.c.vr. o .6,[gn-<-ó,[c.ado d..o.l> me;ta.6 e 6ul1dame.n.tat paJta o elJ:ta.be.

le.&1I1en.to de. fl.e1..aç.õelJ '[deo.-Ú! e lteaJ-6, que. c.on;Oúbue.m ao de..óem 

penha e.ó,[c.,[ellte. Se.M .ó,[gY'...Ló,[c.ado.ó fl.epJLe..6eH.'üim, poJ..6, O.ó c.om

pOl1ert.:te..6 e..ó.6 e.nc.,[W da. oJt..garu.zaçaa. . 

Neste rrarcnto, convém rep:)l:tamo-nos a. algunas e."qJlicaçees 

husserlianas . Emyúvel .ó-<...ó.têm,[c.o a..ó me.ta..6 podem .6efl. dada.ó a c.onhec.efl. ~e

f.o. eWta.ção de .óeu.ó .ó,[gn,[6,[c.ado.ó pwW.ó, I1Wf1 paJt.a..telo óeLto à. ob.te.nção da 

gênr.1l e '[deal_ a pa.JL;tUr. do.ó expectJto.ó pUAoó, em H~.ó e.iz1.o Á6 rtleA:a.ó lte.plte..6 e.n 

.. ;ta.m 0.6 .c.Qnc.uta.ó wúveJt.ó~ .· da. .oJtgarú.zaçãQ e. pode.m.4Vt. .te.van.tada.ó em .tvr..-

(16) Balcão , Y.F. & Cordeiro, L.L. - O Comportamento Humano na Empresa. 

R.J.: Ed da F.C.V., 1975, pâg. 240-1 • 

. (17) Idem, loco cit., pâg. 241 . 
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Cons idera-se a organizélçSo "COITO uma. Gstrutura fonnéllrn2.'1te de 

firlida que csr;ecifica cx::.nú os cx.::ríi?Ortcm::mtos das pessoas são relatados 

uns em oonsid.er ação aos outros, de fCl.11B. a que todos estejalll orientados 

para urna só n1?ta" (18). Esta direção argtíTIB .. '1tada em função do estabeleci 

rrento de planos de ação apropr:i.acos, l evou à análiSE; da estrubrra ou ar~ 

bouço da organização ~~ relação ao histérico contingente ou fatos . 

A quest:')() dé1 continuidê.de t em sido objeto de interesse an vá

rias perspectivas epist.errolégicas. A pO.6ição de. GJtangeJt e.nJU.que. c.e. o mod~ 

.to de. c.ol1:tü1t.ú,dade. c.orLótJu.Ú.do .6obJte. a te/.Je. p.útge;túui~, v,úm a. ..se.guÚl, p~ 

TitV-J.n.do, ao me,jmo tempo , c.onjufJaJt a.6 pJt.il1úpc!.-Ú noçõu .te.vanta.da,6. 

E p,ú:tem (I R.o gic.am e.vt:te. 1 GJt..CU1g eJt Jte. c.o 11.6 ideJt..a. H u.6.6 e.Jt.1. quanto ano!!:. 

mula.ç2o do .6e.rt.-Udo do objeto úe.n.,tZóic.o l'lCt6 que.s-tCe..6 pef~úl~ 

:tu ao 6a.:to humano e. ac.Jte..6c.e.n.ta .6eJt o objetivo do p.6ic.ôlogo 

1/ c.omp,'te.e.ndeJt de. que. modo .6 e. iJv., eJte. a c.oM:Otuç.ão úe.vt.Úóic.a. em 
. ' . 

nO.6.6a e.xpe.Jt.<.ênúa. do 06 j e.:to e.nqu.an:to )te.aL<..dade. de. Wl1 mundo ll e. 

c.omo ".6e. e.óe.:tu.a a pM.6age.m daó e..6:tJt..u.:tu.Jta.6 ao pJWb.te.mct.Uc.o do 

ac.on:te.cimen-to" (19 J • 

t.bn peano de aç.ão. e c.ol16'<'deJt..a.do Wila. noJt.Jr.a de. Jte.clução . e..6:tJu.W.L

lUJ..1 QUe. .6e. e.nC.OI'U/'ta. c.om o ac.on:te.w,e.rtio, segundo urna aplicação da. discus

.. são .que Grangcr .faz sobre .a .. r.ealidooe . objetiva, .vis·ta no. rrétodo fenareno-

(18) Korman, A.K . - Industrial aniOrganizational Psychology . Ncw Jersey : 

Prentice -- HalI, Inc. , 1971 -- pag o 84 . 

(19) Gr.:mgcr, G.G. - Acontecimentos e Es trutura nas Ciências Humanas. In : 

Kriterion. Belo Horizonte : Fac . de Fil. da U.M.G ., 39-60, j an /jun., 

1962 - pago 4.1 
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légioo. O }JJr.ogJcaJi ia d{J. 'mQ.,lM 'pa/((t ' O ' d<Ül Illilpé.JlfW apltu eJr.ta pO-ÚJ t ta,e. c.omo o 

tlta.ba.-Cho ' * t dUM ' vCJdc.n.t~ , : ' , ' 6 ' eJ..d6.ó 'c!J1l '.6i e. '.6ua /:-.w:toJt.tudade. . 

Pode.-~ e. c.once.uJ..Jt, pOIt um lin/la de. pe.I1..6CU)f(?JU:o, que. :tudo a.q~ 

to que. é tila.t.6 .e.õgic.o Ilwn .tJzabalho lte.tac{.0I1Q.-.6e. àó nre.;ta.ó e. :tudo que. há de. 

buta.ÚOllal pVtte.I1ç'.a a .6 e.u ct,6 pe.c:to PMgméiüc.o. A6 U!Wt6 notunam o CUtC.a.bOLt

ço QUe. .6e. dJ..n~za 110 .6e.I1;Udo oP0atô/t-to de. Piage.t. Da muma óOlima, GiW~ 

geJt eótabe.te.c.e. que. a eótltutUM .6 e.ja /I c.Ott6ide.Jwda e.m Ituação ao c.onjwt-to 
, , 

da. tt.e.aUdade. .6oc..tat qu.e. 'e" e.ht me..6tira, ac.onte.ume.n,to e. que. -implic.a eJ.>.6e.tlU 

almwe. umo. fÚldoJt.tudade." (2 O) • 

Ii:to poltque. todo XJLabalho que. .6e. 1te.aL[za numa olLgan-tzação c.o

paJrXJ..úpa do duaU.61110 do qtLe. ê ide.al, paJL-te. c'..a. UtJw.;tLVLct vin

c.atada M me.ta.6 'e., pott. ou;tJw lado, da cUn.âmic.a. do Ite.at, paJL:te. 
. . . 

, da u:tJuL:tuJut v-lnculada M, e.xJ..gênc.úu e. lint-Ua.çõu pJr..éit[c.a.6 da. 

tt.e.aUzação. ' 

No presente capítulo o abjeto oe retorrar a discussão fenareno 

lógica, carro rrétodo que dissociou, na ootG.1'1ção do eidüs, ••• "de um lado o 

mundo carro totalidade da:; coisas e de outro a consciência suj~i to da redu

ção ••• " (21) , é reintegrá-la oonforrre os princípios da continuic1aàp pia-

getiana, que pressupÕe um contínuo entre os aspectos ideais e reais I favo 

recido pelo sentido q:eratório, e aplicar esterocx:1elo à explicação dos 

eles informacionais dentro da organização, responsáveis p2la efetivação 

das rretas a nível de desenpenho. 

* .Ver Capo 11. 1 - Conceitos Gerais 

(20) Ibid . 

(21) Lyotard, J.F. - A Fenomenologia. são Paulo: Dif. Europeia do Livro 

1967, la. parte -- pâg. 74. 
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A lteduçã.o 6el1om<2.lw~ôg-i.c.a. a.dm-<..,te ;ta.n;to a. gêHe6 e. -i.deaJ., c.omo a. 

ltea1. ou. emplJúc.a , 110 e.n:ta./Lto, HU6óV'vt. ma.n.tOeóta. WII deódobltamento Jtacüca.! 

ei'!;tlte aJilbM, 11a. oo/zmula.çã.o do udoó . 00 ... 7., o ~eA da. pJtôp/t.i..a c.oH~c...[êHc....ta e: 

-i.ndependeH,te de qua.,tquvr.. 6 e/L Jte.a1. . A o)Lgumel1.:ta..;ão do -i.dea.! e do /Lea.e. ex.

~ a. pO~.6 ,[bilidade da O O/zll,a.ÇÕ.O de "j MZOIJ em /Le,f,.a.ção a. .:tudo qUC'-J'lXO -6 e 

Jteve.e.a. exteJt.toJt ao óujwo: CO~M , pe6óOM, .6eJte6 ma.teJt.ta,.0~ e -úna.terJ..

CÚ6 • • • " ( 22 ) 'e. nega. a. ew,têitC-W de um Mpec.;to intvullecUâJúo eJJ.tlte e6,tM 

gêneóe.6 , ;tal. c.omo ptLOPOll.á. /JI~ ,tMde Piaget , e.'n :tVUIIO.6 de COn6,tJtuc.;t,0~mo 

-in;(:eAno . 

A conceituação do propósito indicou a ~~stência de uma dinâ

mica real entre os carp:>nentes ideais e reais da organização I de m::x1o cr..+e 

a realizaçjio dos propósito processa a interconexão do significado das n~ 

~ aos fatos da situação do seu dia a dia . Organizacionalmente, pura 

se atingir esta con2Xão, é básico estare.-rn as netas fo.rmuladas de IfC'do a 

. serell dinamizadas I através da co.rrpreensão de seus significados - propSsi -

tos, verificados no plan:::> de deserrpenho individual. 

BU-6c.a.ndo c1tega.Jt-.6e a. um pa.Mme.tJr.o opeJta.úonalmen;(:e deóiTÚdo a. 
. .. 

pa.Jt.tút da. noçã.o do " udo~ ", o mê-todo 6erlOmeno.e.ôg-i.c.o e: ltetoma.-

do , den.tJto da. peMpec...tiva. piagwana., qLl.e oa.voJtec.e.u a ltec.on6-

.tJw.çã.o do ~a.Uo de quaUda.de veJt.to-i.c.a.do 11a. óenome.no.€.og.{.a. de. 

HU-66 e.Jt.t, Wlla. vez que u,te 6aLto e.x.c...f.LúJt.i..a a. p06ó-< .. b-LUda.de de 

ó e. tOJtnaJLe.m c.o nhe.úd0.6 Oó ob j w voó de. um .tJutba..tho , -que. vao 

de.tvl.rtÚ.nM. a. cünâm.<.c.a. oJtgcuú'l.ac...[o na1. . 

Piaget retorr~ as gêneses fenarcnolÕgicas e as reedifica intro 

duzirrlo o aspecto operatório , que conecta por ligações lÕgicÜ-q::erató -

(22) Pcnna, A. G. -- Fenomenologia . In .: Enciclopaedia Miraclor Interna -

cional . Ecl . Encic10paedia Britannica , 1976, pãg . 4544. 
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rias as gêneses ide.::ü e real. Dentro da teoria dos sisterras, esta ~rs -

~cti va prarow a cc.."'l tinuidooe entre o histórico - contingente e as rret.c.lS I 

detenn.inantes da clinooca org.:mizacional, representuda esquerrati varrente do 

seguinte m:X!o : 

GtNESE rVEAL 

GtNES E E ESTRurURA 

(NO SENTIVO OPERATüRIO) 

METAS ORGANIZACIONAIS ("ErVOS" ) 

t 

I . , , , 

·t 

VINÃMI CA ORGANIZACIONAL 
f 
f .. , 

t • • • , , '\ " '\ , , " \ , , '\ ~ " , '\ , \ \ \ \ \ , '\ , , \ \ I \ '\ \ , \ , , \ \ , " • \ \ '\ \ , • \ \ \ \ '\ ' '\ " • " \ 

GtNESE EAIPLRI CA OU REAL 

J 
: . , 
+ 

1 , 
~ 

+ 
HISTURICO-CONTI NGEIVTE VA ORGANIZAÇÃO 

Um m:delo desta natureza intrrouz a relação de continuidade 

E".ntre as gêneses husserlianas, através do sentido o~ratório, 

que torna a ação sujeita a principi es e no:r:nES significativas) 

pela con02pção do elo operatório . Entretanto, ele é princi -

pa.J.nente tm\ esforço de reintegração scbre as c1istirlÇCes de 

Husserl, na m::rlida em que estabelece tm\ elo de continuidade en 

tre os aspectos ideais e reais, ou seja, saltos gradativa:; de 

estrutura para estrutura ( "estruturação interna" ). 

A LtÜUza.ç.ão . pJtagli1éiti.c.a. de tal. modehJ podeAã. c.onduz..Ut e ctte. 
mumo expüc.aJt um pJtOC.U60 ad'qua.do de J..de.rz,tióJ..c.a.çiio do.6 obje.:tJ..vo,ó de wn 

a..6 pe.c:to lã gJ..c.o e. 
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aópe.c.-to c.on'üJtge.n,te. , ~em havVL pVLda de. ~ua. ~-tgvú.6ic.ação ~.6eHúa1j po/t

que a. c.onc.epção pútgetia.na admUe. 1te.c.o.toc.aJt o "údo;.," c.aptado pOlL Itedu

çõ~ .e.õg-tC.M muna. ..scquêneia. gel1wc.a, dLúVt-tHdo qu.cu"vto a. ~tct aóoltda.g em 

Jta..CÜc.a.tMenxe. do m'itodo úe.nomeno,tõ[)-tc.o de. obtençã.o da u~ênúa.. 
. . 

Todav-ta, e na ctboJLda[)e.m óe.nome.ilo.eõg-tc.a qu.e. Jt~-tde. o nWldculle.n

to pAAa. ~e. c.onceuL~ que. a. VVt.te.H,te. . .e.õg,Lc.a.. de. um vLctbcveho dDúge."~e. M me.

:t1t6 e. noltma.6 da olt[Jan-tzaçã.o, que. e.x.,u.dem pOIt e.xcu'ê:núct como "cJ.do.ó", .<.H-

de.pe.ndente.me.nte. do w:tôúco - c.o Jt'vÜng e.nte. , pO.M Lú-ndo ~:tJu.J.;tww.. e. 

pltÕ plt-ta. Em co n.tJLapal!..:ti..da., 0.6 Mp e. ao.6 1te.aÃ..l, /~ Õ po dCJiI ~ e./t -td e. nU Mc.a -

do.6 no d-ta a cita. da oltgruU.zação, c.omo uma .vw"Ulpo.6,Lção da gêne..ó e. Itea,e. pc:.

!ta. a lto:ti .. J1a de. ação. 

Pa..Jta1.~.ame.l'l.te., na pJÚi.;Uc.a· ve.ú{y[c.a..-.6e, .tambêin, o óe.nôiileno -tn.

ve.Jr.,6 o que. 1te..6-tde. no .6 upoJt.te. .â. ~~..tênúa. de.. wn a.u...tên;t.Ic.o c.ol"Ul..tJw.iliv,Umo 

in...te.tmo, que. po~ôÁ..bil,{;ta.. c.onjugaJt o b-tpo.e...a.N...-ón10 áe. HU6~e...n...e., nwn c.on.ó.:Uw.c.-
. . 

tiv~mo que. ga.Jta.Yt.te. c.onhe.c.e..Jt não .. ~ õ . 0.6 06 j e.UVO.6 de Wll .tJLa..bmo, ma.6 c.0E. 

duz â. pe.Jtóú..ta. c.ompJLe.e.n.óão . da..6 e..ó ;VW .. :tWta.6 o.ttgan-tzaúona,U, na me.cüda. e.m 

que. M ~vLu...tu.ltM que. -tn..te.gltam o ~,u."te.ma. .6 ão . Á..nte.JLpltetadaó ~ e.gunelo aó mo-
. . 

cü.6-tc.a..çõ~ C.OI'L6..tcuu:~ , 1te.c.on.ó.LLtu.-tçõe..ó e. o..tua.ü.zaçõ~ que. .6oóJLe.m elo hió..tõ 

Ji.Á..c.O-c.on.t,Ütge.J1Xe. ãt, . me...taó oJtgaiÚzaúonM6 e. vÁ..c.e. ... ve.Jr.,6ao 
. . . 

A discussão de tais aspectos tem por fim iniciar urra fundarren 

tação mais arrpla, do ponto de vista epistc.rrolÕgico, dos elos informacio -

nais propostos nos sistEmas MIS, bem a:rro glcbalizar o sentido que se 

atribui ã rreta organizacional ~ 

Os sistanas de trocas pr:occssuais deveriam ser aooplaetos em 

tcda sua argurrentação às gêneses do curso infomacional, qre neste trabá

. lho , especificane nte I vêm errbasur a tarefa critica.' 

... 
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Vate. a.dúu'l.tCVt que. a. .taJt2. 6n. Cl!Zti..c.a. .6 Vl.ã. c.onc.Wuada. pe..e.a. a.c.cú 

taç.ão da. c.ol1LúttÚda.de. -i..dc.ae.-tte.a1., da rresnu fonta que a cibe rnética tam

bém a admite dentro do "processo de C<lTplexificação" um pro~sso .e 

natureza semiótica em que um canal , 2t guisa de significante , leva 1JI11a nc!;. 

sagem, ã guisa dt:: significado, em cuja continuidé'.de tomarrr-se canal e rren 

sagem e assim sucessivé'Jrente . 

" 
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AN~LISE DOTRA8ALHO 

Epígrafe Inicial 

Com o período bélico da 2a. Guerra Nundial era lIin

dispens~vel que a anilise do trabalho fosse desenvolven do-se 

porque com o crescimento da ind~stria e a introduç~o de m~to

dos de p r o d u ç ã o m a i s ' m o d e r nos s u r 9 i u a n e c e s s i d a d e de p o s s u i t' 

estudos osmais objetivos possívei's, 'sobre as tarefas determi

nadas para o trabalhador e valoradas com relação a seu esfor-

ço. 

Isto conduziu ao aperfeiçoamento dos processos et~c 

ni cas de modo que, hoJe, podemos defi ni r a anãl i se do tr aba-

lho com o o processo mediante o qual se determinam os ele -
... mentos que compoem um trabalho: ferramentas, m! 

quina~ia, materiais empregad6s, treinamento esp! 

ci~l, capacidade, atitudes, jurzos e espTrito de 

decisão requeridos, ritmo de trabalho, traços in! 

rentes e condições sob as quais se desenvolve o 

trabalho * , ( 23 }~ , , , , 

* Definiç~o dada por Me Naughton, Wayner - Industrial Economy and La 

bor Controlo Los Ange1es : Golden State, Pub1~ Los Angeles, 195Lf, p~ 

rãf. 49, pãg. 188. 

'(23) Texto ext ra!do de Montaretto, S. & Ri ccardi, R. --- El Analisis Del 

Trabaj o. Barce lona : Ed. Hi s pan o Europe, trad. Mario Cor rigUelas. 

C~ada, 1960, pãg. 9. 
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CONCEITOS GERAIS 

can roúl tiplas aplicações o te...."I'1fO análise de trabalho é enoon

trado nos estudos de processos organizacionais princi.pa]m~nte sob ~lfcques 

da administração I psioologia e engenharia. 

As perspectivas históricas da análise de trabalho rerrúntam ao 

t·:étcdo de Teropos e ~mirrentos desenvolvido por F.H. Taylor e F. Gilbreth, 

em finais do século pélSsado e in'" cio deste. O estudo do trabalho Jred:i.an-

te Ciferentes técnicas de tenpo e nnvirrel'1to caiu em desuso gradativo , 
épOI1tando-se e.'ltre as razões m:-us inpol.'tantes o fato de estudarem o traba

lho de fODm independente do trabalhador e o caráter elerrentarista deste 

esttrlo. i".Dl1trrollli1 argurrenta que tais origt2.l'1S históricas lim:i t:rram seu 

cbjeto a respostas do operário, considerando-as com 'independência da fon

te de anissão da resposta, isto é, o trabalhador. . 

Tendo a finaJj.dade de suprir a falha rretcx10lÓgica do métcdo 

de tenpJs e rrcvircEntos despontou, no âmbito da psicologia, UlT'd nova pers

pectiva em relação ao trabalho. A profissiografia, contudo, incorreu no 

rcesrro tipo de engano verificado nos estudos iniciais da adm:i.nistração. kJ 

rentrar seu objeto na discr.irninação de mxIelos de qualificação individual 

do trabalhador, ,ela levanta traços persOP..alégicos que se aglareram em ca

racterizações um pouco rrais arrplas, sem perder no entanto o caráter ele

rrentarista dos traços. 

A profissiografia trouxe scbre o rrétodo de te.ITfOs e rroviJren -

tos a vantagem de introduzir um procedi.rrento que procurou analisar variá

veis quer do trabalho I quer do trabalhador, indicando requesi tos vã 1 ; dos 

para qualquer indivíduo e em função de det.enninado trabalho.' 
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Entretanto, sérias restriçêes sao feitas at1Xllrrente ao uso 

das profissio::rrafias ou outros r.ét.cx1os correlatos e estão flliidurrcntadas 

na natureza dos pmcedirrentos por eles utilizados . 

A profissic:grafia em particular inclui , no levant.curento das 

qualificaÇÕ2s indivldu<:ris para o trabalho, categorizações hipotetizadas 

que fOlJTklIl.1 em relação à perspectiva de definições operacionais um hea;to , 

que só pcrle ser preenchido através de interpretaçCes altarrente subjetiv-as. 

Existira senpre entre a classe dos requesi tos ir-dicados pelo profissiOjr~ 

na e as turefas do trabalho \..UTa distância, qlE é preenchida por inferen -

cias subjetivas qre o psicólogo faz, na suposição de que tais reqtEsitcs 

sejam os elerrentos bãsi.oos do ceseITpPJilio prátioo esperado. 

Este hiato conduziu-a à perda Çfradativa de seI,; valor corro um 

rrétodo da anãJ_ise de trabalho, por haver se fixado em descriçees subjeti-

vas, que se estenderem principa.1.rrente sobre o trabalhador, na tentativa 

de validar as categorizações, afastanào-se em parte da reaJidzde arrbien -

tal e do próprio trabalho. Em deoorrência, tor.nou-se um insu-urn2l1to ina-

c1equado à predição do desenpenho hurrano no trabalho, fl.-ente às exigências 

atuais de \..UTa linguagem oojeti va. 

k nlLe.que.nte. ur.:Ltlc.a óe.Lta ao eJ.J ,tudo de. .:tempo~ e. mov,{,me.YL.:to<s e. 

-a noç-ao de. 

wúdade. do tMbCLf.ho, eJ.J .:tabe1.e.úda pua e.n.:tna.óamen.:to do .:tJr..abCLf.hadon e. lle.u 

.:tILabatha . Foi por es ta preocupação que novos rrétcàos procuraram abordar 

oonccrn:i tantcrrente o trabalho e seu e..,<ccumr, nurra relação Ún..tM, insepará 

vel. 

Hoje a crnplexidade tecnolÕgica enoontrada no binâmio harrem

,ma:.ruina e a carple..'ÚficiJÇão &:lS tr:rrefas de trabalhos não operacionais re-
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quer a aplicação de m6t.o<bs que coajugucm é:CJU8les ~nfcques , anteriomen-

te, e.>.trerros , de forma a descrever o nuis cxaustivUIl'("nte as variáveis do 

trabalho . 

Análise de trabaTho significa, portanto , urna tenninologia am-

pIa que can~me a nÉtodos utilizados para. analisar cargos e CDaciçCes 

cx:rrple..'<aS de trabalho. Este é a unidade , sabre a qual CDnvergem dois as-

pectos : o que. 6azeJt, ou seja, conteúdo foJ::ItE.l do b~abalho e C.01l10 6azv~, 

ou seja, o aspecto din.âm.io::roperacional do trabaTho ~-ealizado pelo traba-

lhador. 

Errbora pareça tratar-se de um carrpo altarrente harogemeo no 

pla'1o con~i tual, os i.l1ter€ssados nesta área ve .... ""ificéllTl de irr'.2rli.a.to a va-

riabiliàade de designaçCes e.11pregadas, por grande nUrrero de autores . 

A idúa de lleu c.aJLãteJt homogêneo e: J!lugelúda, aquele.-6 a,{.nda. 

pouc.o enb1..OlladOll no CLMunXo, pela li.nguage.m opvw..cJ..onal nOlUrial.mente u;UU 
. -

zada.. ApuaJt de .tudo, a eúgêncJ..a. dOll paéilLõeÃ opeJta.cJ..OYLaÁ..6 e:, a;te: c.v-vtO 

pOMO llUpVtó.tua., quando nã.o lle di.,1lpõe de uma. c.entJz.aLtza.ç.ão maJ..ó C.OHcJz.e.ta. 

em ru1.~e de :f.t'ta.baiJLO, de nOJuna. a deóbú.Jr.e.nl-J!le -6eU1l c.onc.eLto6 mcú.6 homo-

9 e.n eam e.n..te. 

FrequenteIrente designada por 11 análise ocupacional 11 , " análise 

de cargoll , "análjse de função", "análi.se de tarefas", "análise de se.rvi-

çoll e outras, neta-se que cada designação pare~ referir-se à áreas dis-

tintas da análise de trabalho, que deveria constituir-se num capítulo só-

lido e uni tErio da psicologia. ------- Visto estas designaçees terem por finali-

dade ccmum enoontrar um rro:1e D de i dP..ntificaçÊÍo e rredição de variáveis c~ 

racterizaooras de um certo trabalho I supÕe-se n50 haver uma real dis .... in-
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ção entre elas ; porgte em análise de trabalho essas designaçã::s satisfa -

zero a um ou nais dos seguintes propésitos, descritos por L. H. Bunker 

(196~ ) camo propósitos de uma só área de estudo: 

1. descobrir e descrever pa:que é feito,. o::;rrpreendendo a natu

reza do trabalho ; . 

2. descobrir e' descrever porq:t1e é feito, corrpreendendo os pro-

,FÓsi tos do trabulho; 

3. descrever a pessoa que realiza o trabaTho I CClITpreendendo a 

listagem de ali u.ues requeridas para o ãese.rrpenho; 

4. descrever e especificar o local onde se realiza o trabalho, 

carpre2ndeI"..c.10 a detenninação de propriedades arrbicn res e 

sua especificaç20 detalhada; 

5. descrever e especificar quando é feito, ccrrpreenàendo ' a 

flentificação dos pe.rícdos exatos de realização , de tarefas I 
I 

tenpo de realização etc; 

6. descrever e especificar CCll'O é feito o trabalho I OJ!1preen

dendo o levantarrento das raz~s pelas quais se processa de 

detenninado rrcdo I o l evant..lI"re11to de padrCes independentes 

cx::rn os quais se p:::>Ssa carparar os rretodos de trabaTho, en-

fim corrpreendendo estudos de organização e rrétcx10s ou estu 

dos de "staff" de trabalho *., 

Neste sentido , as distinções enccntradas carecem de fill1durren-

tos justos , prin-eiro porque satisfazem ora um, ora outro dos propósitos 

* Dados complementares podew ser vistos em Measuring Office Work. Lon

don: Sir Isaac Pitman & Sons LTD, 1964, pãg. 48-51. 
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acima e, tarrbém, porque em qualquer área de estudo rxx1c-se ter urra relat;i.;. 

va variação de critérios sem que ocorram divergências tão rrurca...'Ttes qual1-

to as referenciadas atualrrente em anáb.se de trabalho. A deterrn.i.nação 

dos cri térics alioerça ê!f,enas os camiJ'.hos netcctolégicos a adotar. 

Os métcx:los aàmi. tem caracteres scb mais de um ângulo sem que 

de urra variubilidade oonoeituàl tãó grande decorram enfcqucs realrrente di 

ferenciados. 

Afinra-se qu2 o func1.arrental para justificar qualqL"€r netodo 

de análise de trabaJll0 é sua aplicabilidade. Partindo deste pressl1~,.JOSto 

a aplicação de um deteJ..Tninado rrétodo de'it"'erá garé.mtir Serrpl.'B a "crnpc:rrati-

vidade dos resultados, o valor das dedUÇÕ2s e a objetividade ll (24) . 

A po~.[çã.o a.qcd a.do:tada ~ugeJ1.e. CÜf.:, CLlMA a. CV/Lct g.tobal de. ~tu_

do (a;l~ e. de. btabalho l, a.n-tu de. .6 e.a.C.WClft a. a.püca.biUdade. ele. qual

que.Jt . mexo do , por..que. e: pl1..e.wo qUe..6 ,UOYLM a. óunclame.n,tação conceJ.;tua.e. do.6 

me..6mo~. Ela pcxlerá garantir além da corrparatividade de resultéldos obti-

dos em um só rrétcdo, ' a extensão da cx:xrparação intemet..odolÕgica. Naquele 

marento, ~er-se-á julgá-la caro um ca:rrr-o realrrente arradurecido da psi~ 

logia. 

Para ccrrpreender a ne02ssidade desse questionarrento prelimi

nar algumas observações parecem esclarecedoras. ' 

R., !1ucchielli (1968) ao discutir a escolha dos m:x1elos de in-

, vestigação das variáveis que se julgam relevantes no trabaJl1o, rrostra 

ser a escolha do rrétodo uma conse:;ruência da 11 intenção final do estudo". 

, ,'rra.'1SpOnào-se 'as inP1icaçees ,'des'W','assertiva 'à ,'diversidade de designaçees 

(2 l f) Dela Coleta, J.A. - A Análise do Trabalho c a Determinação de Crite 

rios em Psicologia Aplicada. In.: Arq . Bras. Psic. Apl. Rio de Janei 

ro. FGV, 24 (3): 71-82, jul . / set. , 1972, pãg. 73. 
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e seus enfcques 1 infere-se que a má interpretação d.::s intençCes fincrls 

dos estudos, quer psicolcgiros ou não, tenha acarretado a cn:rpreensão er-

rânea de qu3 finalidrJ.àes diferentes dete:l..1ninariam rretcdos tão diversifica 

dos , que acabaram ronduzindo à inconsistência canc:eitual da análise de 

trabalho. Logo, toma-se essencial urra crítica prévia qt1er dos ronceitos, 

quer dos critérios antes de se proreder à análise de uma possível ' e útil 

aplicabilidade . 

Parere Cbvio que a irrte..'1ção f inal dos estudos detennin2 ape

nas o nível segtmdo o qual se abordam as variáveis do binânio trabalho-

traba.lh2dor I mas a diferenciação desses não j ustifi ca diferenças m:rrcan-

tes ent....ve os retodos de análise do traba1ho, caro por exerrplo exi.stiria 

entre urna análise O-'"'l..']?acional e una. análise de f-unção I caro pretE'.nd.e a 

Ir-aioria dos livros e artigos. In.tenciona-se .ressaltar não ser essa a di-

ferença rrais irrportante e sim a que decorreria c.a postura metcõ.olégi

ca que exige clara definição. 

o esvaziarrento de tantas distinçCes e.TJ.con.tra-se na prÕpria 

discriminação feita por autores de língua. inglesa entl--e os dois grances 

. sentidos da análise de trabalho: "job anal.y.6.U " e "job .6peúóic.dLon". 
. . .. 

:f J ob ana.ly.6..w é um tenro usado na indústri a para englc:bar as 

térnicas dos retoàos de estudo e rredida do trabalho. Ela en-

\tulve urra pesquisa constante dos caminhos ro.3is fáceis 1 rápi

dos e baratos de deserrpen..~o de \ID1a. q:x2ração" (25) . 

J. A. Patton (1964) define "job a..na.1y.6Á.J:J" pelo "processo de 

estudo das tarefas, responsabilidades e condiçees de um trabaTho" (26) e 

11 • b . I' ~-/-:" ' 11 ' d . - do lho 1 . . . jO .~peuü-<..c.UAA...on . . o::rro . urna.. escriçoo. tr2ba .na qua .se . acrescenta 

(25) "Job Analysis". In: Technical Aids Branch. lnto Coopo Aàministr~tion, 

Washington 25) D. C., pãg~ L 

(26) Patton, J. A. -- Job Evaluation -- Text and Cases. I11inois: Richard 

D. In7in, INC., 3
rd 

cd. 1968, png. 67 .. 
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a habilidade , esforço, resp::)TIsabilidaéle e as rnndíçees essenciais de tra-

balho (r0-.]U€sitos ) neCEss2x~as para o desenrenho do serviço" (27) . 

M. S. Vi tel es (1932) apresenta una distinção bastante defini

da destes scntidos o "Job Ailaty~,L6 CUlpreende né todos de detenninação das 

c:brigaçÕes e deveres no trubaJ110, das cxmdições do traballi.o e das qualifi 

caçees do hCln2.m que e.."<ecuta o trabalhol! (28) .. Em s íntese , inclui dife-

rentes rrétcx:1os que descrevem a natureza do trabalho ,. através de u na l ista 

genl de tarefas singulares, onde pode-se estabel ecer uma escala de pesos . 

A este respeito, l-bni:icollin (1972) rrosq:-a que as diferenças entre os rre"te. . 

dos "residem nas minúcias da análise rnnceitual (alguns são sirrpl eSlrente 

globr::tis , outros manipulam nunerosos critérios) e nas 'escalas utilizérlas : 

rredest.am:=nte ordinais I ou arrbiciosaIrente in tervalares" (29 ). 

~' Job Spe.c.ió,[ca,.Uon.". refere-se a rrétodos que focalizam quaL[dG~ 

, . du . pnó 6,uf.l.[ótiili ' e.uqldaJ.J . dó~ .tM.bal h.adonu; , , e111 pcvr;t{,CLl-e.M 

, '1:, ó bne. . Ó . pWJ1Ó ' 616,[6.0 ;. ~ e.1i;5 oJt,[aJ..; . p.6,[6.Órnótoli. ' e. .. ,[n.tU.e.C.LLU~ * ~ , 

Viteles diz hav-er' dois aspectos e.TU qualquer "Job st=ecifica -

tian": "Um job a..ópe.c;t) ou de6wção . cictó vaJÚã.vw do tnabc.t

lho, e. um man ct6pe.c.t, que. COY!.6~te. de. uma de6c/úção de;ta1.h.ada. 

. , , , , ... . , , . ' . da..ó . c.aJW..c.;teJÚJ.dl..C.M ·6'LS,[ClL6 . e. . me.i"Lta-W . do ,tnabalhadon" (30 ). 

(27 ) I bid . 

(28) Vi t e l es, 11.S. - Industrial Psychology. N.Y Q : W.H. Norton & Company , 

Inc . , 1932, pág. 143. 

(29) De Montmollin, M. -- A psicotêcnica na Berlin~ -- uma auto-cr ítica 

da Psicologia Industrial . PJ.: Liv. Agir Editora, 1974, pãg . 135 0 

* A definição vem e grifo per estar em concordân~ia com a distinção 

proposta por De Hontmollin em seu livro : Nuev.:ls Perspectivas Eu El 

Estudio Del Trabajo, Ed. Troquei, Bs. Âs.,196 l ;, não se trata..'1.do, eon 

tudo de citação textual. funtmoll in diferencia estes doi s sentidos 

de fOrrrl.:l a possihilitar, aqu~, o paralelo teõri'o a f:~!jn;:r • 

, . . ~ , -.. 
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'Um paralelo entre as orige."ls da análise de ttêlQalho e suas 

tendências atuais favorece lUTI • estrei:tarrellt.o entre ti "job CUla .etj~Ü " e o 

apeJLóuçcc~mell-to d06 M-tudo.6.de. F. W. Talj.toll.e, por outro lado, indica a 

"job ~pe.UMc.a.ü,OH." c.omo WII .óe/toll. QUe. ll.e6-te.te. a. e.voluç.ão do.6 e.-ó-tUdM P.6-<

c.ogtÜÍ6-{.c.ol.l e pJw&W.ó-<-og/úiú,{.c.o.6. 

EStas relaçCes prete.l1dem vincular perspectivas, mas não esta

belecEln interdependência entre os rrétodos da "jcb analysis", que ccnsti.-

tuem objeto desta tese, e aq,ueles utilizados nos est:t:ldos de terrpos e novi 

rrentos. A relação sugerida baseia-se na ênfase dada aos elerrentos co tra 

balho em arrobas abordagens • . ~ necessário, contudo, estabelecer clura dis

tinção entre os objetivos da "job analysis ll e dos estudos de rrovim211tos. 

"0 estudo de novirêentos visa aperfeiçoar o rrêtcxlo de àeserrpe

nho do trabaTho, incluindo ti eliminação de operaçÕes desnecessárias, ele

rrentos de trabalho e rrov:irrentos corporais, a sinplificação . de alguns e o 

ar:erfeiçoarrento de Ôportlmidades' e local de trabaTho. Joh analysis, ao 

ccntrário, descreve o trabaTho tal carro' é, levantando tarefas, responsabi 

lidéiles, . condiçÕeS de atuação e relaçÕeS interprofissionais para detenni-, 

nar o valor de um trabalho em ca:rparação a outros. Essas .diferenças no 

prc:pósito c'Onduzem a tipos específicos de informa.ção a ser obtida, .técni

cas usadas e pessoal envolvido" (31). ' 

l\pÓs a intro:lução dos estudos de terrpos e rrov:i.n=.Jltos, que vi

saram dete.nn:i..nar tão" precisarrente quanto possível um nÚlrero limitado de 

observaçXies dos terrpos e rrov:im2ntos necessários à realização de UIT1a ativi 

dérle dentro de um deserrpcnho padrão específico I 'm.:d tas décadas se passa-
o • •• • , • • 0. 0 ., 0. 0.... ,. . • . . . .• • •• . .• ..... . . 

(31) Patton J J. A., loco cito, pagQ 69. ' 
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raro para qu:= a e.'.T--criência ltDstrasse a urgência de esforços éXlministrati-

vos para sirrplifiC<.rr cada passo do trwulho, oojeti vo a que se prestam e~ 

sencialrrente os rrétcdos da análise do trubalho. 

o paralelo anterior sugere , ainda, relaçC:es entre "job .ópe.ú-

Partindo do que se conceituou sobre "job .6pe.ú6ic.a;Ü0J1", pc-

de-se dizer que sob esta designação enoontram-se todos os estudo.., profis

siográfioos 1 vinculados ao trabalho e l1l;:ris os levantarrentos de caracterís 

licas persanalégicas utilizados na predição do sucesso, orientaç~o e rea-

daptação profissional. Tais levan ta:rrentos fonnaram o rrétoc1.o de "j o b p.ó y

c.hog/t-ttphi .. c.", criado por Viteles, que teve fundarrento na investigação de 

diférerl.ças individuais • 

. Aplicado ao estudo científico das ocupaçees 1 este Últ . .irro rréto 

do procurou "wna. u(L6.óióic.a.çâ.o .6-< .. mpU6 .. [c.a.da. de. :tJw..ço.ó me.nX.cú6 e..ópe.c1Mc.o.6) 

wna. .:tec.lúc.a. pa.dJwrúza.da. de. ua..6.6iôic.a.ção e. wn e.xame. d) .. }r.e..:to da..6 a.tivida.de..ó 

de. P...abalho a..:tJr.a.v ê.ó . de. 06.6 e.lLvadolLe..ó bte.btado.ó" (32 ) • 

o "job p.6yc.hogJLa.ph.[c." parte de um "job .6pe.úó..i..c.a;ÜOYl." POrq1.E 
. '. . . 

a especificação geral do trabal..~o rrcstra as exigências estabelecidas para 

o ban desenpenho no caminho das habilidades psicolégicas, porém não pos-

sui propriarrente um "joo aspect", na rrec1ida em que o tara errprestado de 

um "joo specificationll 
• 

. . . . ... . , . . , . , . . . ........... .. . .. . .... . . . . .... . . .. . . . . .. . . ' . . .. .. .... ,. , ' .. 

* Eomora o te rmo profissiografia não apresente um correlato específico 

na língua inglesa, em razão do uso feito em nosso país, certas rel a

ções são encontradas entre ele e os termos "job specification" e"job 

psychographic". 

.. 
. (32) Viteles, M. So, loco cit., pago 150. 
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A pIL06..<..ô.)-toglLa Ma. pMe.C.e. ôe.IL pOIL .)Uü. ve.z, um nIome.Il .. .to c.ol1m[a. . -
:tõ'ÚO dCó~C'~ peJL6pe.WVM ameJÚc.a.HM f{tte. :te.nta/lLUli duc/te. ve.IL veuu..Zi..vcM do 

:tJr.a.bai...ho e. do ;tJw.ba1JtadolL (lLe..6pe.c..UVru1l2.JÚe. "]ob ~pe.ú6.<..c.ation " e. "]ob )).6!l. 

c.hoglt.apfúc." ) • Consequenterrente ela possuirá um "jc:b asJ?2ct" I tanto qu.:m-

to o possui a " jeb specification" . Já a similaridade disposta cem cs 

prorec1.irrentcs do "job psychographic" é evidenciada p31a colocação de D.P. 

Schultz (1970) *, que PropÕe a possibilid;:tde de se chegar a urn-1. listagem 

de rrovilrentos ne02ssários à execução de certas tarefas, através do deta

lham2ll'to de tuna "jc:b analysis", engp.ndrando a discriminação de requesitos 

quer fís icos , quer psicolégieos . Neste sentido, o "]ob p-õUe.{wg .. w.plúc..'; PE

de. olL.tg..útC'Jt-.6 e. de. wna ann.U.ó e. de.:talho.da do ;tJr.abal.ho ou de. ~:tudo~ de. niOv-t 

me.n:to.6 I fliM de. :t.odo o modo c(Jt~UW1t-.6e.-â n.uma. lli-ta.gvn 

p.6-tc..Olõg-tC.M, v..<..ô a.da :tall;bêm na pILO 6.<...ó-ó-togILCL6.<..a. 

Até ~., os prccec1i..1Tentos profissiCY;Jráficos 

de. . exigêl1úc(.6 

as sem= lham-s e 

aos do IIjcb pS'lchcgraphic", entretanto neste retodo estabelecidas as exi

gências psicolÓgiCill3 elas passam a ser interpretadas cem totcu indep€r_d~ 

cia das ~fas do trabaJJ10, ao contrário do que ocorre I".a profissiogra

fia . 

Tal argurrentação procura conciliar as distinçees concei tuais 

notáveis que os autores apresen tam ao descrevere.l1 seus rrétodos e 1 de rrc:C.o 

especial, indicar de que f oma evoluiu essa influência histórica da análi 

se do trabalho. 

e.w:te. Ltma. c. o rVvÚ'uú .. da de. de.IWw da. OJlãiM e. de. ;tJr...a.ballw 1 U.6 e.n.uaime.n:te. da 

Schultz, D. P. -Psychology anel Industry. Toronto: Collier-MacMili

·lian. C<lnadn, LTD., 1970 - pãe. 56--7. 
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então , por distinguir planos diferentes na análise de trabalho , antes de 

preocuparrro-nos cem as diferenciaç02s dos m2todos . 

o diagrarra c.fU2 se segue tem por objetivo facilitara mnpree~ 

s o daquilo qLE se mnsidera ptCOW.6 d.Ló.:t<.J1.to.6 da. anéte.,w e. de. ;tJtabcl.1.ho : 

30b 
S pe.u Mc.a-ti..o Y1. 

. Anéifue. Oc.upaUonal 

AY1.~e. de. CaJLgO 

Anéif...,u e. de. Funç.ão 

Ané"cLú., e. de. PO.6to de. 
TJtabalho 

AnéiWe. ela. Conduta. no 
Tttabalho 

AJ1âLW e. d0.6 lte.que.l5ito.6 
pa.Jta e.xe.c.uta.IL a. condu
ta no tMbcttho 

~ Ve.6 cJU...tolLe.15 
...... _... Sõci.o-Ec.onâl1lic.o.6 

Ve..6 c.ILito It e..6 

\ , A dmÁ..I'U..6 jjw.ti v o l.) .. 

Ve..6 C!l-(;to 1te..6 
C o m po Ittam e.n.ta-iJ., 

* Os descritore s administrativos representam aspectos parcialmente en-

quadrados no âmbito sócio-econômico e parcialmente no âmbito comporta-

mental, dependendo do ângulo sob o qual forem observados quando !lt"e 

dominar o papel institucionalizado ou quando predominar o pape l em 

t .ermos de desempenho. 
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Naquilo qt.:E interessa aos psicólogos nros de ferto , vê-se que 

a per5J.=€cti va profissiogr5.fica é não apenas concilifivel exrn . a an5.lise de 

trabaJJ10 , rras sim uma. de suas vertentes. f: inportant.e atentar. para isto, 

sem nos deixar envolver pelo desgaste do temo profi ssiografia no c1eco!'-

rer destes anos , a nosso ver resultante de uma preoc~êtÇ'.ão exa02rlJada em 

indicar variáveis CC'iT'fOrtarrentais , na qualidade de predi tores 11 iniau -

veis" do deserrpenho no trabaJl10. Muitas restriçÕeS são atuaJ..rre..1'lte feitas 

aos rreto-Jos profissiográficos, à "jcb specification" e à IIjcb psychcgra -

phicll
, lX>rque perderam substancialidade para analisar os sinais recebidos 

pelo trabaJllador e as respostas que emi. te *. Can intuito de atingir est.a 

relação, t.êm sido nprirrorados os . rrétodos da perspe.ctiva da "jcb anal'y' 

sis ll
• 

Uma reflexão sobre diagrama anterior:fXXle fundanentar além 

dos planos da análise do traba1l'10, outras distinções. 

nJcb Analysis" e "Jcb Specification" fixam os principais pla-

nos de análise do tréilialho, nas um terceiro r:x:;deria ser introduzido - a 

I! job dMCJÚp.ÜOYt" . 00 lado desta fX)ssibilidac1e sinpli ficar-se-ia a dis-

cussão dos planos da análise do trabalho, considerando a "jc:b description" 

e a "jcb specificationtl caro sub-fases ou planos crnplerrentares da tlj~ 

* malysis" * . .. 
. . "Assim cam a .análise do trabalho é ·0· .processo. .IPais o:::xrpleto 

...... .. . " ... . - .. . . .. . . ... .. . . ... ....... .. . . .. . . . . .. .. . . . . .. , . .. . . . .. . . .. . 

* Vide pago 34, § 49. 

** O termo "j ob analys i s" e empregado como sinô:limo de analise de traba

lho em razão: 19 das comparaç.~e s feitas entre as designaç~es de anãli 

se do t rabalho 'em noss o pars e "job analys i s" em outros países e 29 

da análise da t abe l a termonolõgica de Hontar etto e Riccardi, apresen

tada no livro "El Analys is Del Traba jo", op. cit., capo 3, pãg. 5. 
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para ebtençã.o de dados e, em ronscquência , a descrição ncis cuidadosa e 

detalhada de que dispc:rros para 'lilll det.enninado trabalho" (33) é necessário 

distinguir: 

.descrição do trabalho 

(job àescription) 

i\nili:se do Trabalho 

(job analysis) 

especificação do trabalho 

(job specification) 

a) "}ob analy/~L6": ronsiste no "pILOC.e-6 .60 me.d1ante. o qual. .6e. dc--te./üi~Ülü.iil 

0.6. eleme.nto.6 que. c.ompõe.m o :tItaba1.ho e. que. POdeJil .6Vt 

de.úbúdo.6 paJr.a. wn pO.6to de. :tJta.ba1.ho e. lLe.de.fri-YÚdo.6 

b) "job de-6c.Mption" 

otê wna aboILdage.m oc.upacional"; 

ronsiste no /I fte.6wno do.6 ele.me.nto.6 maLó -tmpowtn-

te-6 de. um de.tVl.m-tn.ado :tJta.bo.i .. ho e.xpfte..6.6 0.6 e.m ,tvun0.6 

ge.J!..a.,Ú e. fte.óVtido.6 a na.twLe.za do :tJr.a.balho e.xa.múl.ado 

e. M fte..6pon6a.bilidade-6 e.úg,tc1ci6 d0.6 :tJr.a.balhadofte..6 pa. 

!ta. e.úe.mã.-lo" (34); 

c) "}ob .6pe.ció-tc.a.tion" consiste no "/te-6W11O da opvr.a.ção que. e.óe..tu.am0.6 

quaHdo uma. ve.z Jte.ruzada a anéiU..6 e. do :tItabalho e. .6 Lta 

de..ó c.nLtt va 

(J3) Hontaretto, S. & Riccardi, R., loco cit., capo 3 - pago 139 

(34) Montaretto, S. & Ri ccardi, R., loc o cit. ')cap. 3 - pago 5. 
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do.6 lteqw?Á,{;toó que o tr..aballl.O -impüc.a enl que.m o e.x.e-

c.uXa" (35 ). 

A de.6CJ/.,.tção do ;tJuWa.i.ho , OLL .6e.ja., o fLe.6uLtado .6-<'I'L-tWC.O do 

pJwc.el:..6o de. obte.nção do.6 dadO.ó de. W11 :tJutbalho e. a e..6pe.úó-i-c.aç.ão, que. C.Oll

.6-<..6te. na.6 noç.õ~.s plte.Wa6 .60bJLe. a..6 qu.aLi.dll.de.6 que. o bta.ba1Jtadolt de.ve. P0.6-

.6u.-<.!t paJut de.6e.nvolve.Jt c.onve.l-u.e.nte.me.nte. a ;taJte.óa a ele. c.onMada., nUYl.dame.!'l

tam 0.6 .6-<..6tenla6 de. va1.olta.ção do tlta.bww, tambe.rn de.-.s-<.gnado.6 pOIt anãLWe. 

de. :taJte.óa.I:J. E.6ta e um pJc.oc.e..6.60 .6-<..6 ,te.m~ttc.o de. anâL0.se. do c.on;te.údo de. c.a

da. tJr.a.balrw, de..6 e.nvolv-<'da pOIt d-<.6e.1te.n;te..6 . teCJúc.M de. obte.nção de. bt60Jmi((~ 

ção . e será analisada can m-:riores detalhes adiante. 

Sua citação I neste rrorrento I visa esclarecer o errprego qu2 urra 

organização . pode fazer da análise de tarefas I caro por exenplo detenni

nar a hierarquia dos diferentes trabaThos an t.e:r:rros nais âlTplos até for-

mar urna escala de valores sobre os rresrrOs, cansti. tuindo a c1assifi~ 

cação do trabalho. 

A d.ct.ó.6-<'ó-<.c.a.ç.ão do btaba,e.ho (lIjob classificationll ) foi oon

ceituada por M::mtaretto e Riccardi cx::uo . "wn agltLLpame.nto apr~p!t-<.ado de. cU 

Ve.1t.6 0.6 :tJw.ba,e.hO.6 .6inú..iaJte..6 e.m cüQ-<.c.u.tdade., que. c.ompfLe.e.nde. paJta wn de.te.rLliÚ. 

nado .nZvu de. .6a1.ãM.C.6, .todO'-> 0.6 :tJr.ctba1.hO.6 ao.6 qu.a-<..6 c.011.1te.6ponde. uma. Ite.

búbu.-<.ção .6a1.aJU..a..e. e.qu.-<.va1.e.n;te." (36 ). Esta definição as serre lha-se às di.-
. . ..' 

retrizes adotadas nas classificações de cargos e salários, diferindo do 

. qre definirerros a seguir por análise ocupacional e classifiC<3Ção das ~ 

paçêes em famílias ocupacionais i a similaridade essencial 
... 

sera 

{X)Sta .sobro ·0 .ccnteúdo ·do . trabalho .. levantado pelos .pr()()2ssos c1..e "job ana-

(35) Ibid. 
... 

(36) Idem, pago 15. 
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lysis" e sua valoração, levill1tz:;.du. pela análise de tarefas . 

EI1I " job aJ1al!jll,w" ,i.nc1.u1mo~ 06 te.vaJltame.fL-tQéJ de. c.aJtgo , 6WIÇão 

e./ou .. pOIl.:tO de. bLabafl10 onde. o pJúmWo obje--üvo Ile.ja ob,te.JL Wlla de.óCJÚção 

d..o.-6 .:tafLe.óM e. obJÚgaçõe.ó geJ!.CÚ,ó e.ug-tdM no .:tJLabaVw. Este tir:xJ de estu

do é mais frequente que os denais I r:xJ.r.que serve de subsídio ã f'Csquisas 

CCLJ?êiciCI1wis e a levantarrenta de características do indivíduo no trabalho , 

errbora não sejam esses seus próprios objeti.vos. 

Pertcnc::x::J}l a este grupo os estudos em que se seleciona urn car

go e o descreVt2.lTDS rentrados nas tarefas a currprir. Uma variação leva a 

possibilidade de ta1"1'bP....m detenuinar-se as fu.l1çCcs abrangidas pelo cargo em 

análise. Ne.ó.:tM C.MOIl , pMc.e.de.-.6e. a wna de.óCJÚç_ã.o dM .:taJLe.6aó a. de..óempe 

tÚ aJt em c.o..eia. nunçã.o " e. a de.ó CJr.,tçã.o do C.a.JLgO paó.6 a. a. c.OJUtM pondeJt.. a.o c.onj Li!:.!:. 

:to dM de.ó~çõe.ó dM 6unçõe..6 que. o c..O/1lpÕVl'I . O rresrro proceé:l.i.rrP.-nto deve 

ser seguido quando o cargo for descrito através dos postos de trabalho. 

A aloca.ção de diretrizes na perspectiva de "jd:l analysis", coE!. 

duz ã discussão de outros importantes coneei tos iniciais . 

Partindo da prcposta de planos distintos na análise de traba

lho, falta C01102i tuar 0.6 q ua;tJw pJÚnupa.-tó n1. ve--w de anéiU..6 e. que. .6 ao a. 

CX2.Upa.uona.t, a. de. c.a.r..go, a. 6w1C-.[ona..e e a do p0.6:to de. .:tJLa.balho. Sua canrei 

tuação é um dos pontos mais controvertidos e as dificuldades conC2ituais 

àeoorrern de tantas dis"t:inções teóricas nencionadas. 

A tentativa de identificar os critérios utilizados por vários 

"autores, na diferenciação rrctcdolÓgica que lançam," diluiu-se ante a ine

xistência de C011rei tos-chave suficient.eJrcnte claros para orientar o dese!2, 

volvirrento adequc..---do dos proccdi.rre..'1tcs a serem aàot.Jdos em análise de tra

baJho. Verifica- se que tais distinções teóricas parecem estar unicarrente 
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detenn:Ll1adGS por diferentes intenções finais de estu:lo . 

Assim, J. 'l'iffin e E. J . r.1c'Connick (1965) definiram óunção 

por "wn g/tupo de rO.6içõ~ .6,,{.m.UMe.6 l'!Uma. óétbIL.Ü.a incüviduai. , eó.:tabe-.te.ci 

me.nto COIlIVLcio)!., irw;CiAJ.uç'êio e.duc.a.cional ou. ou;Ur.a. olLgcuúzação" (37) e OC~ 

paç_M cerro "WII g/wpo ele.. nW1ç_Õ~ .6lJílila.JLU , e.ncol1.tJLa.do e.m vwvi..O.6 e.óta.bete.. 

D2signaram em 1958 , um g-.cupo d8 cargos simil ares dentro 

de urra organização, por função e o agruparrerl.to das funções similares que 

fixa urna ocupação corresE-'Onderia à análise de cargos agregados se<j'Ul1do t IDa 

finalidade. 

PO!L c.aJlflo ou pO.6to de. vtaba1!.ho * e.n.-te.n.de.-.6e. o con j unto ele. de. 

veJteó, de. .tMC.6M e de. lLe.ópon.6a.b.<.J.;.da.du e..úg-éd0.6 paJl.a. (I CWllp1r.ime..lt:to do 

.6e.Jwiç.o, de.óigna.n.do a. gama. de. a.U.vida.deó dr/.,e.Yl.voJ!.vida..6 pe..to bta.balhaclclt. 

D.mnette (39) IOC>stra que a principal finalidade dos rretodos centralizac10s 

no cargo está Em apresentã--los numa descrição escrita, o mais canpleta 

possível. 

Dunnette, num enfcque similar ao aqui e:xposto, distingLUU 

dois critérios ftmdarrentais em "análise de trabaTho" **: as anâlises vol 

tél.das ao cargo, de aco:rdo aJffi aquilo que se coloca em flZlCão dos descri to 
~ -

• •• •• '. ' ••• ••••• ,' • • • • •• • • , •• ' ,' . , ' .' • • .' • • • ' .. .. ,'.',' , ' , ' , ' .' • • • • • • • ,' .. .' . . ... , ' • 0 . ' •. 

( 37) Tiffin, J. & McConuick, E.J . - Psicologia Industrial. são Paulo: Ed. 

Herder, 1969, pago 76 0 

(38) Ibid. 

* 
... 

Teoricamente os termos cargeo ou posto de tra1::alhonao apresentam di~ 

tinç~es teo icas definitivas, mas a1 g~~as perspectivas de distinção 

serão ainda discutidas. 

(39) Dunnette, H.D. -- Seleçã o e Colocação de Pessoal. são Pau1M Ed. 

At las S/A, 1973, pâg. 100. 

** O autor designa análise de trabalho por "analise ue serviço',' . 
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res administrativos , e as análises O2Iltradas nos fatores i.rrpJrtantes do 

CCI1'p)rtaITento, de acomo com o que se inclui na investigação dê\. oonduta 

no trabalho. 

Este corte apreciado por Dunne·tte iD..fluenciou de r:erto o es

forço em CC'lr?1."'cender nelhor as distinçees entre ocupação I função , cargo 

e/ou posto de trabalho, a partir dos enfcques de "job ane.lysis" e 'ijcb 

sr:ecification" • 

A respeito do que vie.rros discutindo, até agora, pode-se ron

cluir que . a a.n.éi.u6e. de c.cvr.gQ,6 noJtmalme.nte. 'ê e.mpJLe.gada de.,ww de. t::)JLOpÓ~-l

:to-ó admi..r1,..w:t.Jc..a.:UveM, paJLa. c.onhe.c.eJt a .6i..-6-femã):,[c.a da oJtga..YÚ.zação de.n.bw da 

1Le.a,Udade. Óunc.i..OIla.l .6 obJte a qual. lle. apüc.a. l<$ descriçees a:rrpletas de 

cargos pa:lem servir de fundarrento pa t:'a programas de ação organizacionais, 

fX):rque suprem a adrt'inistração de infonnações aprox:i.madas e.m t.cdos os seus 

níveis de trabaThoj entretanto, Dunnette considera que IItratam o cargo 

prim::)rdiallTente cx:m:) uma entidade estática e tendem a negligenciar irrpor

tantes elerrentos da éli.n.âmica do rresrro" (40) . 

A anéi.e.i..-6 e de.. óu.nção JLe..ÓeJte..-.6 e.. a W11 agJW.pame..n.:to de.. pO.6-fM de.. 

~bcr.1.ho '* . .6uó-lc.i..e.nte.me..nte.. cuúi.e.ogO.6 paJLa. jU.6tió.i..c.a/L wn . .60 ~wdo, que.. v-<.. 

.6a duvmKnaJt 0.6 ILe.qU~UOll ou. e.xigênc.i..aó i..mpo.6.t0..6 ao .:tM.ba1.hadÓJL, -lnctu

-<.nela aópe..cto.6 de.. due.mpe..nho e.. da OJz..gcuúzação. Em o~ palavJtctó, i..nv~ti 

(40) Dunnette, M. D., loco cit., · pãgo 100. 

* Este conceito não inclui a diferenciação dos termos - cargo e p02.

to de trabalho e sugcre, ademais, que função se refere principalmen

te ao conjunto de cargos análogos. Pelas distinções a nosso ver pc!. 

tinentes no caso desses termos utilizou-se apenas postos de traba -

lho • 

. __ ... _. _ _ ________________________ ....:.. ________ ---1 
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vM e obje.:U.VM do de.6e.mpe.Jlho. 

D2ntro c1J. discussão dG "jab analysis" c IIjab sp2cificatianll , 

CÜÓeAe.I1.ÇM paJLCL tantaó c;{,úcrvÚlI-<-naçõe6 te.ÔJÚCM , por..que. ~e. pOIt wn .ta..do 

uma. c.a.:te.goJt-<.a. da. "j ob aJ1ai.u~-L6", P()Jc. OUFVW, ao -tl1.ve.6-tigaJt M ..s e.quê/'lUM 

-e. 

cpe.rt.llUOi'l~ que. lhe. M~e.gUItO)~l wn "job Mpe.c.-t" P(Vl.:UcLl-Ealt, e.H .. VLCt ltWuw1. -

me.nxe. na c.ol'l .. ó-tde.Jtação de. a.6pe.c..to~ pe.wne..n...te.6 a. due.lIlpe.nho, que. no/z.mam a 

vvl.te..n.te. c.ompotrJ.:ammta.l da CUlÍÍW e. de. .tJtabaRJw. Tilllto asS:l.ll qu:! autores 

corro 'riffin a descrevem quvse no plano de IIjob specificationll • 

Tais diferenc.i.aÇÕc;s cornurrcnt..e dadas entre as élil.álises OCUpa -

donal, de Cérr':ro, de função, de tarefas, etc ficam em parte tmificadaB I 

. já que uma anru.ise de função pede ccnsiàerar a €'YJ.g8ncia aa tarefa, ntll1'B. 

perspectiva de "job analy""is", . concomitanterrente às s~Sncias operacio -

nai.s que configuram a função, numa perspectiva COlTf-Ortarren~t.l. 

A palavra " o c.upauo l1al" prende-se aos cases em que se estu-
. . 

da m..us de um...=t ocupação, seja para rcontagern de catálegos ocupacionais , s~ 

ja para sistematização de list-2.gens em ter:rros de planos de famílias ocupél 

donais * .. 

A al'lõllie. de. oc.upação v.L6a .i.de.YJ.tJ..ó-tc(1./l. paclJWu c.omUM de. a..tl..

v-tda.de. c.ompoJttarIle.n:ta1. e.nrAe. vãM.M Óun.ÇÕe.6 ~.i.JJlilMei), óO!ullando um gltupo 

de. oc.upaçõe.6 I c.uj M lte.qUe.6.u.o~ pMa a. e.xe.c.u..ção do :tJta.balho M!.j aJ"Il ~ e.me..e.ft~ 

te.6 e co~;ü;tuam Wlla óru1!.U..i.a. oc.upauonal. Kitson (1925) designou por 

.análise ocupacional.uo .estudo .. de.UI1\i . o~ação esp2cializada dentro de um 

* Um trabalho neste gênero foi desenvolvido pelo Centro lnterumeric.:mo 

de Investigação e Do·cumentaçao sobre Formação Profissionnl (CINTERFOr) , 

da Argent ina. 
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rarro de r.egocio" (41). O tenro f oi , entretanto , utilizado por investiga-

dores de llngua inglesa para se referir a "tooo tifO de pesquisa que re-

quer o estuél.o do trabalho" (42 ) . 

Segtmdo urre. f inalidade didática, utilizar-se-á o tenro lll..J'n 

sentido mais específioo, para derronstrar: níveis de avaliação di \ i"GJ:SOS en-

tre as distinções j á referenciadas • . 

A classificação Internacional de OCl.1pa~s de 1966 defi.'ie OC.Lt 

paç.ã.o pelo c.ol1.jwúo d.M .tCVLe.ÓCü\ e.x.e.c.ui.adaó naó cüóe.Jten.teó a.;t.<.v.i.da.c!.e6 que. 

a. c.ompõe.m, !'la. ma..to~La. .do!;, pa.Zóeó. FcitnIUa.. de. Oc.u.paç.õe.!.l ê. , pel..a.. C. I.U.O., 

wn ~'9~UPO u~o" c.onó.ü;t.u1do pelaó Oc.upa.ç.õeó que. ma.n.tvn e.Y/Á)Ll'. .6-<. c.aJta.,S:. 

.teJÚ.Jl:t.i..c.a.1.l L:JJ..nJ-UaJLeó de. e.xe.c.u.ç.ã.o de. :vr.aba.1..ho . liA pri..'1cipal caractcrísti-
.. . 

ca do grupo unitário é que as ocupações nele inclui das I pêlas ftmç:ces qtE 

entram pela destreza, conhecircentos e capacidade que re<;ruerem para Serelll 

devidmrente exercidas , se asse..,-elham mais lJlT\cLS as eutras que as 0C1.:p2.ÇõeS 

alheias ao gn1pO" (43). 

As análises ocupacional , de caJ...'"g0, ftmção e/ou pa:;to de -trab~ 

lho no nfvel dâ "jcb analysis ll requ8..--rem urna descrição do traballlO centra-

da em tarefas singulares I mas essa descrição nem serrpre restringe-se as 

tarefas. Quando o trabalho é descrito no nível àa I1job specification" I o 

analista estará interessc.do também nas cx::mdiçees sob as quais o enpregaào 
. . .. . . . . .. .. .............. . ... . ... .. . . .. . . . . . . '. ... .. ... . . . . ..... . . . . .. . 

(41) Kitson, H. D.--The Psychology oi Vocational Adjustment. N.Y . , 1925 , 

pâg. 25. 

(42) "Ocupationa1 Ana1ysis", Nat. 1 t Ins t. Ind. Psych. Report n9 1) 1926, 

pã8 • 1. 

(43) Oficina Internacional deI Trabajo - Classificac:i.ôn Internacional Unifor 

me de Ocupaciones. Genebra (1958): Atar S/A.4a.ed. , 1966, pág . 3 - 4. 
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~'<ecuta seu serviço. 'Ibdavia , para facilitar a eXfX)siç~o de c:o.rtceitos, 

centrou-se esta discussão no interesse scbre o que o .tJwba-f.hadolt 6az , co 

rro um dos setores que o::npartiTham da descriç.ão global do trabaTho. 

Descrever aquilo que o €!ipregado faz s i gnifica relacionar fOr 

escri to as tarefas que executa no currp.ciIrento do sm:viço. 

Á CU1ã:Uó e. de. taJte.6aó ê. wu c.onjw1Xo de. pitO c. e. d-i.m e.nto.6 , que. P0.6-

.6-tb-<LU:am cJtegCUt à. al1éiwe d2. pO.6:to de .tJtabalfw, da. ·ów1ç.ão, do C.CV'l.go ou 

da. o c.LLpaç.ão e., c. o 11.6 e.que.n:te.me.n.:te. J ê. a pJt,[nupoJ>. UY!-i..da.de. me..to dq.e.õ g.i..c.a. a. .6 eJt 

c.of1,6-tde.Mda., .6e.ja no pww de. 1/ j ob anoJ>.Y.6-ij)l, .6e..ja. no plano de. "job .6 pe.c~ 
. . . 

ó-tc.ati.on'l. Isto porque nada se determina sem antes ronfigurar a dl2scri-

ç20 das tarefas que explica-n o cargo. 

A "técnica de análise de tarefas é o ronjunto de prcx::eclir:-e..'l-

tos que I partindo de um rrodelo I permite identifi.car e geraJ.nente rredir 2J3 

variáveis que se ronsideram carac terísticas de um detenninado posto de 

trabaJho" (44). 

PO Jt :taAe.6a de.6-tYl.e.- .6e. um e..6 6oltç.o hwna,no e.xeJtudo c.om uma. ó-i..na

.Uda.de. e..6pec1Mc.a, que. lte.pJte.-~e.rI.ta. um momento da. .a;ti..v-tdade. e./ 

ou a pJtÕpJt,[a a;ttv-tda.de. pItO 6-t.6.6-tonoJ>. e .6-tgn.-tfi).c.a o me..6Il1O que. 

ob.:tVt Wila .Ú16oJmlaç.ão .6-tngulaJL a Jte..6pe..Uo do tJt.a.ba.e.ttO . 

A .:tafte.óa pode, c.ol'u:udo, .6e.Jt Jte.de.6,,[n.-tM e.m ".:teJ'Jno.!> de. ' wna. UJ'.J..da 

. : de 'm:truma . ótlnc.i6ncU ·,ÜUe.gJtada.; . e1>tJt.u..:tuJta.da. · e . . do.tadct · de. lÜIr.e-

A natureza da inform:.:.cão extraída da ' tarefa oonjuga variáveis . . . . . . . . .. ... .,... . .... 

(411) De Montmollin, H. - Introduccion a la Ergonoraia . Nadr i: Agui1ar , si A. 

de Ed ., 1971, pig . 31 . " 



do trabalho em si c de sua e.."{ecu~ão. 1\ info:rI'l"2ção verte I portanto, para 

aspectos nomativos e administrativos (c'Ondições c.c trabalho , equiparrento 

e mater .ial) ou para é:!spectos canport:ClIl'CJ1tais (resposta emitida ori.<Jinada 

das variáveis pessOê,is que interage.m roffi o rrcio) • 

Na análise do trabaL'1o I a tarefa é fo.i.tc d\Oo todo o sistema. de 

cx:n-m.mi.cação, porque representa uma. parte do trabélJho a ser feito possibi

li tando conhecer as variáveis que o descrevem e/ ou explicam. O:rbrec1ane e 

Faverge ronsiderélffi, à l uz da teoria da informação I 9 esque..'11a de cammiC',a

ção corro base ne02ssária ã t.oda análise do trabalho *. 

Sendo a tc-u:efa a nanar unidade deste tipo de análise, ela 
.. 
e 

a origem do sistem::l. de ccmmicação existente numa. organização. Neste sis 

tem-J. maior a tarefa será ccnsidcrada uma info:rmaç~o o:psracional, necessá-

ria à execução do trabalho. • Assim, programas de trabalho cevem se flIDda-

rrentar nas tarefas para serem verdadeiras; e o o desenpen.~o funcional do 

trabalho, para estar adaptado às metas organizô.cionais 1 deve seguir num 

fluxogrêJl1a. o planejarrento operacional proposto . 

Em metodologia, anaLWaJt Xo./Le.6o.i:J ~-i.g)ll.in,{.c.a te.vantaJt o o.i:Jpe.c.

:to notunal do b:aba1.hc ' '-- .. o que. 6azeJt e. o Mpe.C..tO 6u.nuona1.-opeJu1úonai 

- c.omo ÓazeJt. A tarefa para satisfazer esses aspectos 1 /te..6 pe.ilivame.11 

:te. notmla;t{_vO~ e. c.ompoM:ctme.~, toma-se um irrportante V'2ículo de infor 

nação, quecna perspectiva .sócio-ecanâ-nica, quer na c.orrportarrental e curn -

pre-se pela sequência légico-flIDcional das apera~s. 

o aspecto fomal do trabalho (no:rmativq) envolve os descrito-

. . res .sÕcio-ecanmicos .e administrativos.e .o aspecto .funcional-q:eracional 

* Reuchlin, M. --Traite de Psychologie Appliquee . Paris: Presses Unive~ 

sitaircs de France, 1971, VoI. 4 -Travailleurs et Emplois, p:1g. 173. 
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. (ccnportarren tal) as ronc1utas. 

A c1ispcsiçã.o antericr destes descritores e.rn pla .. '1os distin-

tos *, l eva em ar..âlise de traba]ho a distinguir três âmbitos interlig&dos 

carD pcxlerros ilus trar a seguir: 

! 

Anã..e..L6e. 
do 

TMba1JlO 

Mpec...to 
/Jofl.lncU:ivo 

Mpec.:to 
CompotcJ'...ct 
me.ntal. -

v~ CJÚ:to/t~ 
So ciotog,éc.O-6 
e. Ec.oHÔnÚ-c.a-s 

V~c/U;toJi..~ 

Adm.üuldJia.
tivO-6 

'1. b . t < EnVOlvendO Mpec.-t\ln ..v~o +~ l ' • o~ +-: 
S 

. ~ o • -u;.6 u-<..YicU,.-u.lA..c.có cu 
OC.Ül.l. e. d . to 1 . . E ~. e-6 CJu.- .'te.~ u-<..I·!a,.u 
c.onOrit.<..c.o de. um p/todu;to . 

ÂmbUo 
Adm.i..YlÁÁ 
.tM.;t{. v·õ 

AmbUo 
CcnmoJWt 
me.ntal - . 

Erwolve.ndo a.6pe.c.
:to-6 YW)mla,.t[vo/~ ou. 
d~ c.J(.uo/t(ijj ~ W1.ÚO

n~ da e.6,éc.aúa e. 
da e.6,éú~núa. 

- . 

En volve.ndo 0..6l:Je.C.tO.6 
p,~,éc.ol'ó g,éC.O.6 fi e.neJta 
Uzad0-6 , c.ondu.ta riõ 
.tJtaba.eJlO e. e..6pe.úM 
C.O.6 c.onduta do t~ 
baihado/t • 

. . . . . . ',' ...... ,' . ..... . ... . . .. . . . . . , ' .' .. .' :,' ... . ... . . .. .. . 

.,. * . Vide diagrama, pago 440 
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Esta subdi visão permite aplicar à análise de trabalho , doi 

sentidos r..UItB. perspectiva que es tá 611 conforrn:i.clc.c:e à de A. O'rbrcdane . Con 

sidcra OTlbredu.'18 que seus usos se façam para CX'noeituar a "exigência <1." 

tal.--efa e/ou para CCX1prcender as atilLx:1es e. scquências ope..t'acionais pelas 

quais os harens re.;>t)ondem reaJ..rrente a estas exigências" (45). 

A OJnoei tu ação da exigência da têLrefa I refere-se ao priI~'eÍro 

aspecto do trabalho, que representa o seu conteÚdo formal (o que fazer) . 

Para urna conceituação àesta natureza, o analista do trabaJJ10 vincula-se , 

quase exclusi varre,l'l.te I às partes sociológicas e 2.Clministrati vas I FOrq~ pl.~ 

cisa conheoer os aspectos finalÍsticos da tarefa, representados pelo pr.:r , 

duto a ser alcançado, e dinamizá-los confOJ:Ire requesitos administrativos 

aprq:n.'"Íados à obtenção do ITeSIro. Do m:mcira inversa, carpreenclP....r as 

reais ati ttrles e sequências operacionais que reSFOndem pela obtenção do 

pro:1uto aJ..rrejado exige uma postura cxnportt:lIl"eJ."1tal , que anulisa o segundo 

a'3J?S!cto do trabalho - CXlTO fazer. Este aspecto ccrrportarreni:al foi in-

vestigado em dois aspectos : a conduta no trabalho e a conduta Co traba-

lhador *.,. 

A preocupação cem a conduta no trabaJbo propiciou rrétodos que 

buscassem padrÕes ccrrp::>r-l.<3l\eI1tais. de execução cçeracional, o:::aro é o caso 

da ,Técnica do Incidente erítioo. A conduta do trabalhador afasta-se do 

aspecto a:ntingente do trabalbo, para se centrar em características I a 

priori", que funcionam, na maioria das vezes, <XlTO pre-requesitos para 

conduta no trabalho • o interesse pela conduta do trabalhador tem suas 

. crigens nos estudos .da .orientação ,vocacional e profissicnal, voltãdos rrais . ' 

(45) Stephaneck, P. - O Fator Humano nas Organizeções. Ribeirão Preto , 

F.C.L.R.P., 1969, mirncogru, pâg. 7. 

* Vide diagram.e, pâg. 44. 



para a psia:Jlo:ria diferencial do que para a do tl:abalho. 

Especificarrente, dentro dos oonceitos trOOicianais de profis-

siografia a análise de "tc:.-rrefas é o f tmdarrc."1to conspícuo no estaeelec.:i.rrcn

to de critérios e técnicas a SCl.""effi enpregadas na indiCél~o dos reqt:Csitos 

individuais, para execução da conduta do traballlc:ldorpor cargo. 

Partindo da tarefa as apli.cações da anã] i se do trabalho ocor--

rem para estabeleCEr a exigência da tarefa oroficsional, cerco prcc!uto 

(âmbito sociológico) e/ou carro nonnas de trabél.Jl10 (5rrbito ~&únistratiV'O) I 

ou para oontrolar a conduta no trabalho (ârrbito psicológico) • 

TCÚó a.pUcaç.õe.ó bióUJtcada6 de.ó,te modo e.óc1aJtece.Jll de nCLto acU6 

ti.nç.ão plÚmo/LciLal do.ó mo de1.o.ó de aJ'lãLW e de tNtbatho 19uo .. tmente. nWl1 dup.to 

.óerz-tido aque.te.6 que pa.n;tem de uma. óbwLi.dade ,.óôúo-ecoYlômica e admi.JUl> 

tJz..a;t(.va e 0.6 que pM-tem de uma óinaLldade compolLtameJ'l.t.a1. . E.ó.:te pOJ'Lto .ó e

/úi de;to1.hadamervte ciU ctLÜdo I em o~tJw.ó ,tôplco.ó dute cap,"0tu.to I quancW ~ 

tMmo.ó da..ó catC'.golÚa..ó m~todo.tõgica..ó e do.ó tvuno.ó c.oo/tdeYlado/te.6 .óueúona.

,da.ó paJta. a mon.mgem de um .ói.ótema. cl.a.6.óifr-é-ca..:tôlÚo do.ó ,múoda.ó de a.J1.ãLl.6e 

do tJta.ba..tho. 

Contudo, para finalizar a revisão dos conceitos iniciais que 

aliCErçam os estudos scbre trabaTho, deve-se analisar uma últina coloca

ção de Montrrollin (1972) a qual serve de alerta a:)S probla-nas criados fe

Ias distinções teóricas tratadas até então. 

I€centerrente, o autor enfoca a análise de tréilialho , scb t.nn 

prisma un.i~::rrio, ao tratar das fOLrras de aplicação qtE possui nos estudos 

dos sistema.s haran-máquina cuja finalidade é eD:.1'"Onêrnica (1967). Em 1972 , 

M:Jntrrollin estabelece seu objetivo nas "rel2ÇCcs existr.-ntes entre o üpCr9. . -
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dor e seu arrbientc , na sitw.ção de trabalho ... " (46) , porque , sarente as 

s im, se toma fonte de informação para m:dificaçé)es que se façam necessá-

r i as dentro de cada situação. 

Ainda em sugestiva crítica , !v:ont::Irollin ao analisar a utiliza-

ção da lIavuliação dos ca.....--go.~ " * revela terem-se deturpado suas aplica-o 

ções no plano pragnBtico, tanto sob a perspectiva eronêrnica , quanto na 

~tal. Para ele , a avaliação de cargos pr~ssada por rreio da 

análise de trabalho é válida caso seja representativa do "conjtmto das in 

formações transmitidas de um pólo ao outro" "(47) , ist.o é, do sinal a ser 

deccx:1ificado à resposta, execução da meru:>agem inte.tpretada . Cor.cluindo, 

"o abjeto da análise de trabaTho é o diálcgo e não um "OU outro dos inter-

locutores isoladarrente" (48). 

Os argurrentos da infol::ItÉ.tica aplicados aos processos da infor 

reção cibernética determinam existir e.ntre o trabalbador e suas tarefas 

pr0a2SS0S de ccmu.'1icação o:::mtí.nua cem o nrio amien·te. são eles um tipo 

de troca de inforrração, carrpreendida pelo "processo de canplexifi cação 11 

* cibernético * . E.stendendo-se, o trabaTho a ser analisado será a cx::rrple.'Ci 

ficação das inforrrações que transitam no trabaThador no decurso da execu

ção das tarefas. 

(46) De Hontmollin, M. - A psicotêcnica na Berlinda"- uma auto-crítica da 

psicologia industrial. RJ. :Aeir Ed., 1974, pâg. 34. 

* Este termo ê empregado em sentido genérico pelo autor. 

(47) Idem, pâg. 32. 

(48) Idem, pago 83 . 

** Vide capo I, pâg. 32 
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EL EN CO DOS ~lt TO D OS 

Tcx.1os os rrétodos de análise do trélbaJJ10 estão .env"Ol vidos I de 

alguma fornu can a tarefa. AlgLms são utilizados para descrever a téU--efa 

em si, outros investigam fatores ambientais ou COL§?OrtaITentais, nBS utili 

zam-se da téU-efa caro critério de oontrole da investigação CJ1.E procc-àem. 

o métódo é um conjunto de proreclirrentos utilizados para acl.'}Ui 

rir informação scbre o trabalho; que p!:é-determina a sisteJ.Te.tizaçao de 

processos através dos quais se obtém a informação desejada. Esses proce~ 

sos vão formar as .técnicas. 

Ia'On..~ecerros que os . vários sisteIras de obtenção ou tratarrento 

da informação sobre o trabalbo, enoora designados genéric<:urente por r:éto 

dos de análi.se, são na verdade técnicas , que se dispÕ2m segundo um conju!l 

to de 'prooedin-entos eSf€cíficos de análise. 

A análise de trabalho p~-ocede a um diagnóstico da situação 

e...'Ústente, prcporcionando elerrentos objetivos que f€rrni tem a valoração do 

trabalho. "Um dos maio~-es objetivos da rredida do trabalho é o de detenni 

nar a tarefa que será atribuída a um indivíduo ou a diversas f€ssoos que 

executem o trabalho que originou o estudo" (49). 

Os rrétodos mais cx::m..ms para diagnose da situação estudada são 

os seguintes: explicitação provocada, entrevista (can o titular do cargo 

e o:m grupo de profissionais) , oonferência técnica , entrevista de observ~ 

ção, questionm-io , "check-listll , . agenda das opera~s do cargo ou métcx10 

(49) Fullmann, C. Estudo do Trabalho~ S. Bem. do Campo: Ivan Ros-

si Ed. 1975, pãg. 172. 
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diário, cbscnTaçãJ descritiva (por CÓCligos e r:ot gráfiros), auto-cbserva-

ção no trabalho, observações instantEneas , estudo dos erros profissionais, 

análise f uncional do posto de trabalho , análise de conexões , simuladores 

e incidentes cri tiros. Especifica:rrcnte cada um destes rrétodos revela as 

Célxacteris ticas abaixo : 

1. 'Exp lici tação Provocada 

r. um dos w.ztodos mais enpregados em análise de trabalho. Seu 

procecli.rrento CX)nsiste. em selecionar o encarregado do trabalho para uma 

entrevista extensiva cem o analista , usual.rrente fora da s i tuação de 

trabalho. 

As situações de trabalho são reconstituídas pelo encarregado, 

por neio de intrOspecção ' e, para assim ocorrer, a pessoa qt:e analisa 

deve estruturar a entrevista ca:n esta finalidade. Solicita-se ao tra-

baJllador "que reconstrua rrentc-ilirente as situações de trabalho e descre 

va cx::rro o titular do cargo procede naquelas circunstâncias" (50). O en 

trevi~tador };XX1e solicitar esclarecimentos durante a entrevista, sem

pre que julgar necessário, mas 1120 deve interferir na recon.sullção in

trospecti va que o traba]J1ador faz. Os resultados de um nÚIrero de en -

trevistas são canbinados nUIT1a análise única , que tenta chegar a uma vi 

são completa do trabalho. ' 

A COTplerrentação dos dados costuma requerer a tauada de um nú 

nero representativo de entrevistas, o que toma o rrétcdo cansativo , 

efei to mmifesto tarnbÊm na reconstituição das infonnações obtidas numa 

análise ,singular, que pretende ser, e.xau.stiva, exigindo ten};X) para con-
. . .. . ...... , . . . . . 

, , 

(50) Dela Coleta, J~ A.~ loco cit., pãg. 75. 
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fecção, o qtE eleva as despesas . 

2. Entrevi sta : 

Um ITÉtodo quase univcrsal.rrente usado no estudo do trabalho ê 

a entrevista. 

o ITÉtodo de entrevista é desenvolvido oom duas variações an 

entrevista individual ou em entrevista can grupo de profissionais . Es 

sas duas m:::dalidades tendem a formar dois rrétoc1os independentes *. Quer 

num ou noutro caso, a infonração será siste.rratizada no decorrer das ~ 

trevistas. Estes ITÉtc.dos admitem, contueo, que o trat:arrento fin.:li das 

inforrraçees seja dado por zquele que estu:1a o cargo ou a função, inde-

pendent.errente dos profissionais entrevistados na f ase de roleta dos àa 

dos I desde que esteja bem familiarizado cau o assunto. 

Os usuários da entrevista geralrrente prc:x::x:0em o questionanen-

to junto aos enpregados I de acordo cc:rn um plano ou guia organizado, pa 

ra a:mseguir do entrevistado uma. recordação rrais carpleta e precisa do 

trabalho. 

"Em algumas finnas o analista usa entrevistar o st.lf€IVisor da 

unidade onc1:; o trabaTho é desenvolvido. Este procedin'f".-nto é uma. práti 

ca mais efic:Lente que entrevistar diretarrente um a um dos errpregados 

. ·em cada trabalho" . (51) •. .. Esta .colocação p:x3.e I entretanto, prejudicar a 
...... . ...... . . . 

* Tiffin e McCormick consideram a entrevista individual e com grupo de 

profissionais um único metodo que admite variação. Autores como M.L. 

Blum e J.C~ Naylor, Dela Coleta e outros as consideram metodos sepa

rados. 

(51) Patton, J. A., loco cit., pâg. 75. 
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rorrpreensao dos rrétcdos, porque i1 realização de entrevista can superv.i 

sores é nOlll\alrrcnte feita no rrétcdo de conferênc.ia técnica e estarros 

tratando da entrevista in di vidual can o executor do trabalho . Un ou-

tro prc:blenlc."1 advindo cx::m a t écnica de entrevistar supervisores reflete 

-se nos critérios de confiabilidade dos dados colllidos, porque os su -

pervisores estão muitas vezes afastados da realidade do trabalho. 

Na entrevista individual interroga-se o P-tular do cargo so

bre as tarefas que realiza, as operaçees requeridas e outros aspectos , 

por exerrplo , sc:bre o curso das infonnações que recebe e envia. "A en

trevista é usualrrente estruturada e os resultados de um nÚtTero de en -

trevistas são o::>nbinados em tnna única análise de traball1o" (52.), tal 

. (X)I10 na explicitação provocada. 

A entrevista individual caracteriza-se pela aplicação i solada 

a cada um dos membros de um grupo profissional , onde todos exerçam a 

mesma função ou tenham funçees específicas di verslficadas num nesrro 

cargo da organização. 

Vale notar a possibilidade de surgir uma leve confusão concei 

tual entre os rrétodos de entrevista individual e de explici tação pro~ 

cada, no exercício prático do anaJj_sta. :t: que a entrevista individual 

utiliza-se da técnica de explicitação provocada, ao propor questees, no 

debate de certos info.rrres. 

A técnica de explici tação provocada, que . dá nare ao nÉtcdo, -e 

uma de suas partes e quanto ao rrétcx10 de explicitação provocada e o rré 

(52) Blum, M.L. & Naylor, J .C. - Industrial Psychology its thcoretica1 

0# 

and social Foundations. N. Y.: Harpcr & Row, 1968, pago 49lh 



63 · 

tcd.o de entrevista individual existe UlT'a acentuada diferenç'..a. 

A explicitação provocada permite rolher inforrraçCes ~las e 

gerais em virttlde de tcdos os dados rolhidos dep2l1derem . praticarrente 

da IIrecans truç710 m:mtaltt do encarregado. Tarrbém na entrevista indivi 

duéJ..l (e o m2s.:TO passa-se na de grupo) o encarregado faz "recoi1Struções 

n-eni:c-us ll 
I rras estas são quase direcionadas pelas perguntas que deve 

responder, fazendo reconstruçees específicas em carrparação às realiza

das na explicitação provocada , onde o infomante só é estimula::3.o quan-

do necessário . 

Out.t"a diferença consiste em que no mêtcd.o de entrevista indi

vidual há necessidade de entrevistar-se vários profissionc'Ús I enquanto 

. na explicitação provocada o nlmero aconselhável de entrevistas pcrle 

ser taPado de um rnesrro trabalhador. 

"A entrevista de grupo é similar à individual exceto que -va-

rios encarregados pelo sexviço são entrevistados simultanearrente" (53) . 

O analista inpÕe as diretivas da ent.revista, orientando os titulares 

do cargo na discussão de suas atividades de trabalho. Em geral, ba-

sei a-se em impressões a priori sobre o trabalho ou em informes per-

tinentes a alguma forma de análise de trabalho previa, para sisterrati

zar estas diretivas. Colhidas as i.llforrraçees, a::I1bina os ccrrentários 

e o::; an:urna numa descrição final, protocolando os dados colhidos . 

Una variação adequada da entrevista cx:rn grupo de profissio

nais consiste em realizar a série de entrevistas cem a participé1.ç'.ão de 

.. . . . vários. entrcvls t2.doies; .' simul tânea . ou' .· sucessi varrente. . Esta rrodalidadc 

(53) Ibid. 
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é esoolhida cx:rn dJjeti\u de assegurur maior vulifud às info:t:rr'i!çêes co 

lhidas d\..rrantc o debate cc inforrre.s sobre o trabalho. 

o errprego ca entrevista col tiva em anáLise de trabalho nao 

exclui a realização de entrevistas incli viduais . Em mui. tos casos , es-

ses rretodos pcà.em ccnpleP.'.entrr-se, fOrr'.e02l1do dGdos rrais aC\.rrados do 

trabalho , do trabalhador e/ou das cG.YJ.dições em que o realiza. 

o ~~todo de enb.-evista em grupo tem, sabre a individuêll , a 

vantagem de reduzir o terrpo gasto na obtenção das informaçõe...,. 

As entrevistas individual e em grupo , a e.xplicit2.Ç20 prO'vc~ 

da, a oonferência técnica, a entrevista de cbservação e o n-étcxb de 

questionário tem o~nfig1Icado um grupo particular de liét:03.os em anã!; se 

do trabalho, oonhecido por m2todcs d0 ül'terrogação. 

questionário , os demais caracterizam os rrétodos de interrogaç'20 oral. 

Para P. R. Bize (1960) os "retcx3os de interrogação oral" * , 

apresentam alguns . inconvenientes: recorrem a qualidades introsr:ec+-J

vas do sujei to e às suas capacidades e.."q?ressi vas i a subjetividade ten 

de a mascarar as resp:>stas que pcdenl se apresentar viciadas, provocando 

a repetição de certos r tE:ns caro urna forna de expressão autaTórfica e 

fazem, ainda, "intervir inve..ntárics estabelecidos a priori exp<x1do-se a 

certa artific::iosidad.e •• ~ fi e prossegue : "todas as llstas sã.o ccnfecc.i.o 

nadas cem qualidades que ·0 autor supre necessárias e · se inclina a "I.,l'er 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. : .. .. .. ... ..... . . ........ . . . . . . " ... ,.. . . ... . . . . . .. . . 

* P.R. Bize considera os metodos de interrogação oral a segunda subdi

visão do metodo de questionário (a primeira seriam os questionários 

escritos), ·correspondendo estes metodos de interrogação aos metodos 
-

de entrevistas, principa1r.lcnte ã entrevista individual ou com grupo 

de profissionais. 
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COiTO ncressárias, deixando de l 2do aq:uclé1S n~o previstas e que podem 

sGr essenciais" (54). A seguir 1 pCe em xeque o prce.uto final obtido 

por estes métcdos, ao argurrcntar que eles apresentam o FOSto , a função, 

o cargo ou a ocupaçao caro a sare. das partes constituintes , po1.""qüe "a 

disposição segrre.1'")tária das exigências descuida-se do lado estrullrrado 

das profissões" (55). 

3. Conferência "Tecnica 

:t:, caro os anteriol.""Bs 1 um rrétodo inten'Og"ati vo d.e coleta de 

dados, que usa debates sobre fatos técnicos e práticos . Em o:mt.rapar-

tida, torra caro fonte de infcmração "expe.l:ts" no asSW1to. Para Blum e 

Na.ylor, esses lIexperts" são 1..1S1..1alnente supervIsores can e:?Ctensivo CX)-

nhec.i1rento do trabalho em questão. 

Na a::nferencia" técnica a análise consiste em es;;:ecificar to-

das as caracter!sticas do trabalho. O analista sele ciona "experts" no 

assunto e os interroga sobre os aspectos forrrais do trabaTho. Levanta 

os elerrentos junto ao informante, cx:::rn liberdade para soLi.citar escl~ 

cirrentos ccraplerrentares à descrição, serrpre que for necessário . 

Neste métcdo evita-se colher dados a respeito de aspec tos o:rn 

portaJ.Tentais para minj.mi.zar a interferência de julgarrentos subjetivos, 

principa.llrente por estarem os superviso:?:'es afastados da execução oper~ 

cional direta do trabalho • 

. . . . . . . . . . . . , . .. ....... . .. . . . ........ . ........ . . . ........ . ...... ... . . . . . . . .. . .' ,. . . ...... . . . . .... . . 

r 

(54) Bize, P.R. -- La Uti1izaciõn De Las Aptitudcs-Orientaciõn y Scl€éiõn 

ProfcBiona1. In.: Pieron, H. et a1ii. Tratado de Psicología Aplicada. 

B.A.: Ed. Kapelusz, vol. 111, 1960, pãg. 130-1. 

(55) Ibid. 
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A organização final dos dados p:Xie ser alcançilda I:".m poucas ~ 

trevistas ou requerer m:üor nCnrero. O nÚfrero nuis indicado só é estlm:}(1c, 

pois depende da emplexidilde do trabalho a ser descri to, d 8:>.p:;ri mele.. 

do analista e da capacitação técnica do entrevis·tilOO. Quaneb houver inc1~ 

cação para um maior núrrero de entrevisti1.s , o analista tem, geral.n'2nte 

dois caminhos a seguir : realiza vários contatos can o rresno infOl:m.:mtc 

até cbter urra descrição final do trabaJbo ou realiza urna descrição se.mi -f~ 

nal com um inform3.nt.e e vai carplerrerrtclI1do-a com outros supervisores , c.n-

trevistados sucessiva-rente. Na segunda cpção, serão realizadas tantas en 

trevistas quantas necessárias à descrição final. 

Aléil1 das limitações g rais dos rrétodos de- entrevista, a confe 

renc.i..a técnica tem cerro particular limitação - o conhecilrento do "expcrt", 

que pode estar em parte desatualizado em relação ao que o analista espera 

dele. Este é um dos efeitos que se verificam em anelise de traballio, gu2~ 

do os informantes estão afastados do deserrpenho das tarefas e baseiam-se 

apoJlas no seu "background" de exp8riência. 

Contudo, a seleção dos "experts" é una variável arrenizadora 

deste efeito e es·tâ sujei ta a controle . O supervisor pode ser, a priori T 

a p2ssoa indicada para informar scbre o trabalho, rras cabe ao analista 

t:Sar certos artifícios I de rrcdo a cbter o naior nÚITero possível de infol.1~ 

çCes precisas. Poderá, por exerrpl0, entrevistar nais de um lIeXPert" , o:m - -
parar as descrições I cxnplerrentando iníonrB.çCes esq-uecidas por algum en -

trevistado e/ou suprintindo informações que julgue supérfluas à caracteri-

zação "realll do tr.:iliallio, baseado nas frequê.ncia..s de suas ci tações . Oub:ú 

artifício é tentar a mais corrpleta descrição com trrn lIe:xpert" dando-lh - , 
urra íonra semi-final e apresC'J1tá-la a outros "e},pcrts" , cheCclndo a descri 
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çao feit.:l. e, tah-ez, refonnulando-a sSTlpre que se fizer necessário. 

A conferência técnica é, a nosso ver , mc.ri.s adaptável às O2S 

sidades de descriçZo do trubalho, SGJ.1l perder a validérle do prOO2di

m::nto em si I em carparação aos demais rrétodos de enb..-evista. 

Outro fator positivo encontrado no rrétodo VO-In sup2rpor-se à. 

sua principal limitação , uma vez que o supervisor é, a priori , . a pes 

soa aPta para f ornecer i nfonnaçCes sobre o trabalho t Em decon"\~cia 

de: possuir uma perspect:i.. va crítica do trélbalho, funda.do em sua exp2 

riência, evitando a supel.'Valorização d __ determinados aspectos ou fase.s 

e a negligência de outros que podem ser essenciais ; facilitar o des8..'1-

J:"olar da pesquisa por ter, geralrrente lil:erdade pat'a se afastar do sCE, 

viço , sem prejudicar mui to a e:recução do traballlO , evi -Lando-se oom is

so despesas extras ocasionadas por entrevistas des~lvolvidas fora do 

local e horário cotidiano de serviço e finalrrente os supervisores es

tão " mais preparados para descrever as características do trabalho, SP .. l11 

perder a din.funica entre os aspectos normativos e errpíriccs . 

. " ~extrernarrente difícil cbter uma. descrição real do trabalho 

através de um único rrétodo e can este intci to os analistas caru..mente 

conciliam dois ou mais métodos de análise. A conferência técnica tem 

propriedades. para se adequar bEm a várias situações de trabalho , na ~ 

tegoria de rrétodo principal da descrição ou de controle, seja no senti 

do estrito de "jcb analysis" (para o qual é m:ris indicada), seja no 

sentido de fu?'J.darrentar ou controlar levantarrentos na li.n.~ da lIjoo ~ 

cification" • 

4~ "Entrevista de "ObserVâção 

t; um outro nétodo que us os ~roccélirrr....ntos nomais de int.e:rro 
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garorio para coletar dtlc.os 1 [-'0rém é efetuada no local de trabalho enquan-

to o encarreg2do desenvolve SUCl.S tarefas . 

o analista ooserv.:l e questiona seu desenrolar , <Xlffi vistas a 

cbter UllB. d2scrição oorcpletci. dos dados sobre o trabalho; procedirrento que 

exige do analista hab' lidade e especiali zação nesta área. 

Caro a ent.l:evista individual é um rrétodo dispendioso e apre-

senta a desvantagem de interferir nas operações normais de trabalho. 

5. Questionãrio 

Fina.lrn2nte, os questianãri03 o:::rrpletarn os rrétodos que usam a 

interrcgação; caro principal pnx:edilrento pirra coletar inforrações sobre 

6 trabalho. 

,O questionário é 'llm nétcx10 tradicional e foi utilizado, pela 

prirré'ira vez FOr otto Liprra..rm, num levantarrento de características psico-

lÓgicas de militares do Bureau da Alemanha, que incluiu 86 ferguntas . IIE):n 

1917 anpliou a 105 perguntas e, posteriorrrente, a 14811 (56) questões "con 

cementes a traços psicolÓgicos necessários para diferentes tiFOS de tra

balho em 121 ocupaçres distintas" (57). r.1c1S atribui-se a H. Laugier e D. 

yleinberg a difusão de um questionário mais simples, de sessenta e oitoper 

guntas: nove gerais, trinta e duas sobre as condições de trabalho I tre

ze sobre condições psicológicas e quatorze scbre tendências de caráter, há 

bitos de ,trabalho e carport.ãrrento ,social, publicado em 1945 *. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. ". . . . . . . 

(56) Bize, P. R., loco cit., pâg. 130-1. 

(57) Vite1es, M. S., loco cit., pãg. 148-9 

* Laugier, H. e Heinberg, D. - BulI. de 1 'Institut National d 'Étude 

du 'rravai l. In: Occupational Psycho1ogy, sep. /oct., 1945, pãg. 154. 
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o método de qmstionários envolve um CX)njunto de témicas es-

~;..íficas de preparaç~o do fonnulário e de aplicação. Os proccdi.rrcntos 

rrois CaTItIDS são a organi za.ção de perguntas a respeito do trabalho e de 

seu ~'\ecutor , irrpress::lS num fo:rmulário , e a aplicação do fonm.l1áLio a pes-

soas que execut<:lm diret:arrente o serviço. 

NO? questionários os encan.--egados deve.J.T\ responder a pergunt<.1S 

a respeito de si pró;..:>rio e seu trabalho , can suas palavras . Cada pergun-

ta solicita responder: 1119, se a característica indicada é necessária, de 

sejáv-el ou indiferente ; 29, se intervém às vezes , senpre ou nunca; 39, se 

rrediante o exercício da profissão aperfeiçoa-se em alto grau, em grau re

guiar ou não se aperfeiçoa" (58). 

o infonnante precisa ter facilidade de expressão verbal escri 

ta para o posterior aprovei tarrento das infornações, em consequência do ~ 

tod.o 1"'.ão estabelecer 'LUTl contato direto entre o analist2 e e18,&0 pOlgJe o 

p~1chDnento do formulário costuma ser feito fora.do local e horário de 

trabalho. 

• 
Um proc::E!cli.rrento desejável para o uso satisfatório dos questi~ 

nários é subneter os rcsul t<::.dos dos formulários à apreciação de um ou 

mais supervisores, antes de dar forma final ã descrição. O supervisor é 

mais capaz de checar a veracidade dos dados que o enpregado fornece e in-

clusi ve sugerir a averiguação de certos ítens. A participação dos s1.1f€r

visores no controle do processo pcxle increrrentar a precisão dos resulta -

dos e trazer maior validade ao instrunento de coleta. 

(58) Bize, P. R. - idem c Vite12s, M. S. - idem. 
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A organização deste instruTlento ce coleta é justam?nt.e o PO::1-

to crucial do rrétcdo. Un questionário mui t o elurorado apresenta "1J2r-

gunbls muito específicas e limita a natureza da resposta que o enpn~g~ 

do p:::x'ie dar" (59 ). Esses questionários são cri tica.dos PO:rqLlC "as esfe 

ras de opinião investi.gadas são definidas mui to estrei tarrente pelas 

pe:rguntas e as respostas s ao limitadas pelas alternativas oferecidas 

por cada pànto" (60) . 

Este é um prcblema. difícil de solucionar, porque os questian~~ 

rios pouco estruturados dão margem a carentários rciacio::1ados CG:11 suas 

ati. tudes e cpiniees, elevando a subjetividade do levant.arrer:..to de dados • . 

Além de dificuldades . típicas dos pr002SS0S de arullise que 

usam interrogatório, os questiof1.á:d.os apresenta'11 dificuldD.à.es e;n sua 

utilização, especiaJ..rrente para esbn o de ocupações ou outros onde o ní 

vel de esoolaridade do trabalhador é baixo. Joseph !,;orsh reforçaria 

esta i déia com as seguintes palavras "o rrét.c:do p:::x'ie ser proVeitoso 

para obtenção de inform:lÇÕ2s soore o clérioo e profissionnis de SU}?er-

visão· que escrevem <Xrn faci lidade, Iras pede produzir resultados paeres 

sobre trabalhadores de produção e manutenção" (61). Este problema tal 

vez sej a o principal responsável pela restrita aplicação do mStoC.o, nas 

pesquisas sobre o trabalho I feitas em nosso país. 

Em rontrapartida o questionário é indicado caro . técnica de in 

.. vestigação, .. em .países caro ·o. .Brasil, cuja.a .extensão .geográfica é "co,!;. 
..... .. .. . . ....... .. .......... . . . . . ... . , . . .. . , . ... , . . . .. . . . . . . . . . 

(59) Siegel, L • . - Psico logia Industrial. Héxico , D. F.: Compa;::{ ia Ed . Con-
. 2a ... ... 

t~nental, S. A. , - ed. espano l a , 1968, pago 360 . 

(60) Sicgel, L. - idem, pãg. 361. 

(61) Horsh, J . Eo - Job Analyds In The United States Air Force . In . 

Personne1 Psychology. Mariland ·17 (1), 1964, pâg . 7. 
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tinentallt
• Para suplantar a lliti tação rrcr.cionada , o analista recorre 

a outras pessoos, supervisores e/ou técn:i.o:;s, Íamiliariz2.<las COin ét fL~ 

ção 1><'1..1:'a o preenchirrcnto do questionári.o , em locai.s clistill1tes. Entl.t2-

tanto , eu-rD as mcdalic1.-iies (artifícios) int.r:oouzidé' nos m8tcdos , aJ:.."'-

ti fi cialrrcnte , acar:retan outros prcblcrr,as ; poderá vcrificat"-s8 a resma 

limi ta~::ão 0 rrétcdo e ca.l1fcrencia técnica - a d'2satualização das i !!, 

fOnrBçCx=s; a::.p.ti agr vada, por ser a roleta desenvolvida via z.érea ou 

similar. 

6. ' Che ck-List : 

Itilieck-lis"l" é una dencrninação ingl esa , traduzida por "lista 

de verificação:'; mas as refe.l.-ências ao rcétcx:lo, l:.ormalrrente conservam 

sua denc:minaç~o original. A construção de um "check-list" incJ.ui o lr: 

vantarrento, orãenc::.ção e l:LstagGm das tarefas exigidas do trébaJl1ador, 

num fomrulário., 

o tenro "check-list" . corro Sub3tantiVO significa padrão e~ 

xac3rczédo. . I.oço I a organizaç6.o do Íonnulãrio será fel b. de rrcc"lo 

a que o errpregado não precise utilizar suas próprias pnJ.a\T.l.:"a5, caro 

acontece no rrétodo de questionário. O trabalha::lor de pcsse co for'· 

mulãrio assinaJa nos espaços pré-detenninados as tarefas c.rue des~ 

penha, dentre a listagem das possíveis tarefas reqt'..eridas na ativida 

de profissional que ~"Erce. Este é o proced.irrc;nto rrais sirrples de 

utilizaçZc do fonnul5rio, em que o indivíduo pcderã indicar se es

te ou õ:JUele ítem aplica-se ou não ã função . "Em alguns CasCEi, pc0.e 

haver uma série de rrcdidas para conseguir nEiorcs deta.L~es , cerro) infor 
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maçoo sobre a frequência em que uma ati vidac1e é executada ou sabre , , a 

quantidade d.,;; tenpo gasto dentro e fora do trabalho. Una outra vari ante, 

é usar uma escala de classificaç~o para indicar o grau em que a catC<]oria 

se aplica, tal caro o grau de i.rrtJOrtância de uma atividade no trãb~il.l1o" 

(62) • 

"E~te proo.:.. .. .,ililrento nGlSreu na aviação arrericana, quando os 

tripulantes, por questões de segurança, CXJnprovavam o funcionanento das 

-distintas par te s do avião, antes de cada vOO, assinalando os pontos já 

e.xérrcinados ll (G3 ) . Ultirnarrente , os melhores resultados obtidos can a apli

cação deste retcdo fazem-se notar nas funções burocráticas , onde as tare-

fas tencEm a ret:€tir-se em intervalos mais ou m2I10S r egulares . N:Lles 

(1952) utilizou um Il check-listll , para avaliar atividades exr::cutrJdas em 

serviços de escritório; os resultados deste estudo são trazidos can o c;b

jetivo de ressaltar os aspectos norrrativos irrplícitos neste ,m2tcx1o. Nil es 

situa qt...'e as c.inoo c:peraÇÕ2s julgadas centrais no rrarrento de confecção do 

fonnulãrio, foram aq:uel as can maior 'indicação dos enpregados e passaram a 

ser cons.i,.deradas ideais para efeito de avaliação do trabalho I tarando um 

caráter de nonras a seran currpridas , pois tcdas mantinham relações cem as 

principais rretas do traballio *., ' 

o us o dos IIcheck-lists" tem associado-se a pro:;rrarras de inte

resse s alarial , bem corro tem obtido aplicações variadas em estudos do tr~ 

, ,balJ:1o ,oom , fLT1ilidades :erg<?nômiciis~' :" Dunriette e , Erig1a.~d :'(1957)" ,desenvo1ve-

(62) Tiffin, J. & HcCormi ck ', E. j., loco cit., pâg . 86 

(63) De Montmollin, H. - Introduc cion a la Ergonomia. Madri: 'Aguil ar 

1971, pâg. 39. 

* Miles, H. C. - Validity of a Check-List for Evalu:lting Office Jobs. 

-In: Jounla1 of Ap. Psyc., 1952, 36, pago 97-101 . 
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raro uma Jista CCIT''l?.::::.r2vel uO "ched<-list", para estudos em engenhuria. 

No Dictionary of Occrrpatiorlul Titles pede ser enrontradu unE. lista de 

exigências características estimad.:1S do trabalhudor 1 elaborada para 

4. 000 tipos de trabalho p2lo "United Stat es D2parbrent of Labor" . 

Os "ched<:-lists" quando não são usados cem fins determinudos , . 

CXJIID os ergonêrniros , geraLrncnte o são por pessoas que iniciam na área 

do traballlO, isto porque a estruturução do rrétodo ilude ao analista 

quanto a facilidade de uplicação. "Sem dúvida , a facilidade dos "dleck

.1istS'é ilusória. A análise de tarefas é geralmente una operação ár-

dua, na qual se desexmhece a natureza do que se busca" (64) . 

outra crítica ao rrétodo pode ser fundarrentada : o "check- list" 

é aparentem2Jlte eX(lustivo, nas no fundo não o é, po:rque na prática es-

tá baseado numa. exaustão preronceituosa do analista. Sua exaustão apa 

rente não é crítica, podendo tornar-se dispersivo . Esta disperSão po-

de ser exerrplificada do seguinte rro::1o: onde existem atividades ffi2n-

tais o "check-list" pede configurar uma série de atividades motoras e, 

conseguenternente, afastar-se do aspecto crí tico em descriçÕ2s que po-

dem ser rreré:lTel1te adjetivas . 

Conclui-se que a validade do uso dos "check-lists" exige um 

alto rigor rretcx:1olé'gico no estabel ecimento dos critérios de análise. 

7. Agenda de Operações do Cargo ou Metodo Diãrio : 

o rrétodo diário , frequenterrente designado por "agenda de ope-

raçces do cargo" ou "auto-registro" , asse.Telha-se à entrevista indivi 

(64) De Montmollin, H. - Introduccion a la Ergonomia . Hadri : Agui1ar , 

1971 , pâg . 39. 
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. 
dual e à eJq)licitação provocada ros seguintes p:mtos : a infOI:mação ' s0-

bre o trabalho é dada ind.i. vidua.1m.;nte e o proceclirrento de obtenção das in 

f~ dá-re por interrrédio de técnicas interrogativas. Distingue-se 

desses rrétcdos na rredida em que o analista não participa da descrição ela 

l:xJrada. pelo encarregado do serviço . 

A agenda de operações l eva o profissional a enl..ll'ra'ar diaria -

mente as tarefas e operações que efetua e discriminar o ~ à= realiza

ção~ através de um registro que ele nesrro faz, cem o naior nú:rrero p::>ssi-

vel de detaThes. 

A maior dificuldade do rrétoào consiste tlO tenpo gasto para as 

anotações diárias. Blum e Naylor ar;x:>ntam que o encarregado pode chegar a 

cOnclusão de que "gasta mais ten'p:) escrevendo em seu diário do que fazen-

do uma parte do trabalho" (65). 

D::3vido ao tenpo gasto para anotações, pede-se ao ~carregado 

para discriminar o t.enpo dispendido no registro de cada tarefa ou grup:J 

de tarefas, evitando erros de interpretação do analista na hora de "jul

gar" o rend..iIrento operacional do q:u-go. 

"Alguns exenplos recentes da utilização deste rrétodo foram 
I 

realizados txJr Dubin e Spray (1964), J. R. HirÍrichs (1964) e txJr J. H. 
\, 

Horne e Lupton (1965)" (66). 

~ichs derronstrou a aplicabilidade do nÉtodo para estudos 

de cargos de ni vel superior ou gerência, ao investigar os tip::>S e ~ti 

dades de carunicação existentes ro exercício cb trabalho de químioos e 

(65) Blum, M. L. & Naylor, J. C., loco cit." pãg. 500. 

(66) Ibid. 
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engenheiros quínúms * Dentre os objetivos dess~ estudo, destaeilllOs o 

\EC dorretcdo para fornecer déldos à org_nização , scbre a maneira carD os 

enprcgados aproveitam seu t errpo no deSO!rpeIlho do trabaJho , CCY.lD rteio de 

info.rTI'ação para prcx:rramas de otinúzação do trabaJl10. 

Entretanto, a aplicação do rré todo depende do nível de infol11l.-]' 

çao que o anal.i_sta ou a organização dispõem acerca do trub~'1o que se 

quer levantar. 

Quando o analista do trabalho não dispÕe de inforrmção sufici 

ente para a IlDntag8m dos formulários de colet a de dados , seja através dos 

manuais de cargo ou outras fentes formalizadas de infonração, ele deve re 

alizar uma investigação prévia , que pcx18 ser feita: por ffi2io de questio-

nários distribuídos aos encarregados do senTiço ou através (]e relatórios 

. orais to.l1ados de pessoas que possuam as informaÇÕ2s necessárias. Quer num 

ou noutro caso, o relatório a respeito das situações de trabalho não dbe-

dece a tml roteiro sugerido pelo analista. Não há uma diretriz orientado-

ra por se tratar de tn1B. investigação prévia , onde todas as inforrrBç~s c,9. 

lhidas pcderão servir para OI" entar o unalist.:l 1 na montagem dos formulá -

rios finais. 

Ao contrário 1 o analista mui tas vezes dispÕe de boas informa-

ções acerca do trabaTho. Essas infonnaçees pcx1Em ter orige..m em sua e.,~

riência anterior, a partir de estudos correlatos por ele desenvolvidos, ou 

pertencerem a própria organização . Em certas organizações , o nÉtodo diá-

lhid 1 - h rio pcx1 ser esco . o par<l corrp~erent.Jçao ou aco!rpan arrento de levan-

* Haiores detalhes podem ser vistos em "COTIUTlUnications activity of in -

dustrial rese r ch personnel f
'. In : Personnel Psyc., 1964,17, p.193-204. 
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tarn:mtos do trcJbaTho, previéXw2J.!te r~Cl.lizudos . lÚ I seria disr:;ensável uma 

inves tigação anteo..-xiente junto aos encorrcgados , porque o analista pede -

ria buscar as inforIn3.çCes nesses l ev<.hl wm:mtos I ainda que eles não fossem 

estudos de análise do trabél]J)O propri(]112n te di ta 

D9 posse das info:t:IlBçees sobre o traba]J10 I organizu.-se um for 

mul ário-padrão para r ecolhir.EntD dos dados . D2vern const<.-:rr desse formulá-

rio algtunas ident i f icações coro none da e11presél , departarrento , setor I car 

go , etc , mas disp2I1Sa-se a i àentificação do infOrTI1cIn-te . 

~ ÍI11pJrtaI1te um t raballio de esc l arecirento sc:bre os ' obj eti ,,"Os 

da p2squisa junto aos encarregados , é!l1t.es da dis tribuição dos formulários; 

porque UITa vez iniciada a cole ta, 'o analista perde o contato roffi os i..nfor 

mantes . 

A distribuição dos fOTInulários , bem COlro seu recolhimento , de 

ve ser diária, para garantir um r egistr o o mais aproximado possível da 

realidade. 

Para facilitar a distribuição e reco]Jürre .. '1to dos formulários , 
, 

usa-se as vezes blocos semanais ou quinzenais de registro , co.-u dias 

úteis especificados. Este proced:iJrento pode acarretar pl':oblemas na valida 

de das inforrraçees . O encarregado por questões de acúmulo de serviço pc-

derá, por exenplo , deixar SUêlS anotaçees par.J. um outro diaj ou fOr render 

mais numa. parte da semana que noutrélt pcx:lerá .; fazer s uas anotaçees masca 

rar as informa.ções através de um r egis tro equacionado de tarefas . 

A aplicação deste método deve ser seguida de cuidados especi-

ais, por causa da relativa validade das inforrrB.çCes que fornece . Caberá 

ao analista fixar suas normas de controle para os perí odos de preparaçao , 

roleta e l evantarrentD dos dudos . 
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Apesar do uso de um fonl1Ulário pcJdrão , as infoDn:lções S.JO cs-

trit.a.rnsnte pessa:üs e sujeitas a elev~do grau de subjetividade . O en-

carregado descreve as tarefas e operações conforme ~ l)Croebe c 8xecu-

ta, e a fonna segLmdo a qual as relata pode trazer 1mB impressã crrad 

ao élI1alista quanto a dinamização do cargo . :g IX'ssive l hl1V2r dificuld~ 

des na hora da organização do dados oolhidos e , IX'r isso , a d2scrição 

final talvez fique sujeita a critérios lÕgiOOs do analista , quando os 

dados deveriam apenas ser protocolizados. 

8. Observação Descri t i va : 

* 

, 

A observação foi Umê'. das prirneiras técnicas da psicologia 

areita caro instnulBiTto de investigação ciCJ."1tífica. Em análise 0.e tra-

balho, a roservação foi, por cons guinte, explorada desde cedo na qua 

lidade de nétodo de estlno do trabalho, para levantar as circunst..Sl -

cias em que se realiza, cauo as diversas fases de seu desenvolv:i.rrento. 

A cbservação direta foi um dos prirreiros sist.el~ e.rnpregados 

~ 

apos os estudos de Taylor e Gilbreth, caTO um aperfeiçoaI'l'P ... nto d8stes . 

o retodo de cbservação descri ti va enprega a observação in lo-

co para l evantar o que faz o trabalhador, CO!ID faz e IX'rque faz , que 

requesi tos co1preende a execução do trabaJJ10 e em que oondiçães físi -

cas se desenvolve . 

Segundo Bize * a cbservação in 1000 IXJd ... proceder-se de duas 

maneiras: ou o analista vai diret:c.r.'t2nte ao carrpo de trabalho e levan-

ta os aspectos para depois r8adélptm" os dados confonre um plano pré-e§. 

Bize, P. R., loco citu, 
... 

pago 130. 
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~lecido; ou parte para o canpo já com um "catál0JO" de aspectos a oon-

siderar. Nesta última m:x:1ulidade u caracterização do trabalho faz-se so

bre uspectos e qualifieaç:Ces definidas antes da observação. 

As limi taçÕ2s de uma ou outru rrcdalidades são evidentes e 

a::redi tarros ser do conhec..im2nto de tcx::1os , porque mui to se debute e escreve 

sobre dJservaç:ão, em rretod.ologia. 

Na análise do trabalho é indispensável saber o que observar. 

o que se quer dizer can saber obSe l.\Tar , não está, necessariarrente, ligado 

à elaboração de um "catálogo" de ítens di:recionadores da observação , rres-

no pOJ::que es t e tLpo de ati rude pode ffi3.Scarar a própria dJservação in loco, 

na rredida em que faça constar aspectos mais adjetivos que essenciais. 

Saber observar é qualquer parârretro tanado pelo analista can 

inhu to de proceder a observação em conformidade com os propósitos que nor 

teiéll~ a aplicação de um deteTIninado rrétodo. O ideal é que se utilizem ob 

servaçães susceptíveis de :repetição, para garantir um critério de centro-

le adicional pa:a apropria observação. Este controle ajuda a evitar infe-

rências à :respeito das qualidades indispensáveis ao cargo I Íunção e/ou 

ra;to de trabalho. 

"No transcurso da observação é aoonselhável que o analistá to 

me Cludadosa e detalhadarrente nota de hrio o que observa, em especial dos 

aspectos do trabalho que podem exercer 1.lIPa notável influência ao definir 

os re<J1.Esitos exigidos pela tarefa e o valor da mesma" (67). 

Quanto aos meios de coleta da informação utilizados, propõe-se 

que os nÉt.o::1os se diferenciem em função do m:rrento em que se dá a investi 

(67) Hontare tto, S. & Riccardi, R., loco cit., pâg. 33. 
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gação sdJre o trabalho. Assim, a infonnaç3o captada por rrcio de um pr~ 

clim2nto X, cujo tenro ooordenador é o pro~dim::mto de entrada da informa.-

ção , será ebtida por 1.lI1B das técnicas que extraem a informação partindo 

d~ um m::delo de observação direta. 

o que_existe são modelos adaptados a ebter a informação em 

três m::::rrentos distintos , ao contrário do que mostra J . 1\. Dela Cole tà *, 

não é aronselhável falar de rretodos diretos e indire~s, porque o tenro 

coordenador pare~ pautar-se na "atividade do analistall relacion.:lda ao 

procedin-ento de entrada da informação, que se aplica direta, internl2diá -

ria ou indireta"rr"...nte. 

Assim os temos c:ibservação direta, in-ter::rrediária e indireta , 

anpli am a distinção das classificações qt."'e destacarros para analisar. Es

ses termos s~o diferenciados em correspondência à atitude do analista ao 

entrar em contato CClTl o trabalhador e/ ou oom o trabalho. 

Nos rretodos em que a infonnação é diretarrente obtida avaliam

se as relaçecs do trabaLhador com as tax:efas a cunprir e não cabe avaliar 

nem julgar a pessoa que ocupa o cargo . 

Um nÉtcx:3.o cuja infoITIlrJ.ção é inte:rrrediária detennina UITlél atitu 

de passiva do analista na fase de recebim2nto dos dados e ativa em sua ar 

ganização final. O trabaJho é estudado por sua representação rrental ou 

psíquica, que envolve interferência subjetiva quer do inforrrante do posto, 

f-unç~o , cargo,. quGr do éIDalista. Seu prcpósito são as relaçres do traba-

lhador com as rretas a cwltprir, mas adrni te a ronsideração de fatores cem-

r:ortarrent.c-us I ronsiderado relevantes ~ descrição dos dados . 

* Dela Coleta, J. A., loco cit..)pâg. 73-4. 

• 
l 
\ 

, ... 
• , · 
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o te:rrno c:bservL1ç:~o indireta cLtracteriza um tipo de investiga

ção do trabalho fora de sua si tuaçilo real, que avalia as consequências 

das várJ.as sl tuaçê)es de trabaTho , onde aspectos anbientais e conportarren

tais são considerados , ou reproouz concliçÕ2s arru1cntclÍ.s de funcionarrento 

do po3tO de tréll":JOJJ10 / por: 11l2io de relatos, pura se estudar prcbler.as d 

aiaptação cxmportaffi2.ntc"11 e/ou instrUIl12ntal ~. 

Na observação de scri ti va o anaLista investiga t:.cx'las as variá

veis que possam caracterizElr as oondiçÕ2s cont:ulgentes em que se dá o 

trabalho e prOClrra detcnninar o seu processo de execução. O interesse 

principal da descrição é fornecer elerre:ntos para planejarren-to e prograna

ção do trabalho , quer em relação ao ambiente em que se processa, quer e,'11 

relação ã sua lég1ca op8racional. A análise do trabalho atrav~::; do néto

do de ' observaç'iio descritiva pennite situar problemas de higiene e seguran 

ça no trabalho r que interfiram no pro02ss0 de execução. 

O método consiste ntTIna Observação elpírica das atividades que 

o trabaJJlador exerce no deserrpenho de sua função. 1ft;, naturalrre:nte, mais 

adequado para traballios de ciclo c-urto do que para os de ciclo longo ou 

que variam considerave~nte de um tempo a outro" (68). Acreditarros que 

esta colocação de Tiffin e J'.1cCormick vise afastcLr as dificuldades do uso 

da obserVação em trabalhos co:rplexos, evi t.c-mdo a extensão das 

ÇÕ2S do "nétodo de observação" na área de análise de trabalho. 

limita 

Para uma. alláli. -e assentada da observação descritiva, deve-se 

distinguir o período dos ciclos de trabalho de sua corrple..xidade. Ciclos 

* Esta concei tuaçio scri retomada c discutida em detalhes nos copftu -

los 11.3 e II.4. 

' (6 8) Tiffin, J. & HcCormick, E.J., loco cit., pãg. 82 
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relativarrente curtos nao tem Uffi3. rorrelação di.reta . cem trabalhos de ba.:i.xa 

cxnplexidade . Por exenplo , o trabalho de controladores de vêo é oonplc. ·o 

e , no entanto , pro..."'Cssa-se a ciclos curtos que podem ser d -line.::tdos COl1 

precisão numa análise descritiva, orgunizada por setores da Ttividade r l-s? 

fissional. Contudo, quando o traba]ho sobe na esC<.-ua de co.rplmd.dadc I 

a-é um ponto ITediano , é indicado que a obsel:vação descritiva s~ja élJX>iada 

pelo errprego de aSdiges ou gráficos que a alLuliem. 

A descrição feita com a ajuda de códigos utiliza categorias 

anteriorrrente de fi:údas e codificadas , para facilitara tarefa do observa 

dor e ton1ar as observaçÕ8s mais cbjetivas. Esta técnica ajuda a reduzir 

o grau de subjetividade no m::mento da cbservação, na rredida em que cada 

cbservação é inclillda numa categoria eSj?8cífica , l.miforrre.rrente ooncebida. 

"Uma vez que as tarefas e operações foram codificadas é possí 

vel estabelecer uma sequência e esses aSdiges de maneira que o seu conju~ 

to represente as fases. de execução dos trabalhos, o ftIDcionarrer).to glcba l 

do cargo e rresmo as intercorre laç6es entre os diferentes cargos estuda

dos" (69 ),. 

A observação por gráficos e uma técnica associada à análise 

des sistemas hOiu2ns-roáquinas, onde busca- se CCll1preender as ronexCcs do tra. 

balho por meio da descrição. A análise por gráficos possui um .. t orgal1i.za

ção sequencial, cx:m:) nes processos de diagramação, e estabelece tml "f1lL"e. 

grarra" do cargo, na rredida que situa os elos de ligação das tarefas do 

cargo , possibilitando arrpliar essa análise sequencial entre do ·.s ou mais 

cargos distintas. 

(69) Dela Coleta, J. A., loco cit., pâg. 77. 
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9. Auto-Observacão no Trabalho . 

A aut:o-obse1:var~o no trili .... a.lho é lt'..Jis Ul1 método classificado 

COlID de observação dire ta pela ncioria dos <::lutores *. Contudo esta 

classif i cação deve ser reunali.s2da sob a l gtms aspectos . 

o prex.'edi.rrento de auto-observação propõe que o analista apren 

da a e..,<ecut.:rr o trabc.llio , de forma que a obse:r:vação se faça scbre S\.k.-=tS 

próprias atividades . O analista é cap..1.Z de obter informação :irred.i.ata 

sobre quais C'..aractcrísticas encerra o trabal.ho em invêstJ.gação, duran-

te seu deserrpenho . Os elen18ntos funda:rrentais são captados lifl.ami.carre..,2 

te e não rrais no seu estado estátiev. Esse procedirnentD tem o objeti -

vo de conhecer cem exatidão as fases em que se deco11g;Õe o trabalho e 

as exigências do ITeSIro. 

o foco de investigação é o levantarrento das tarefas i no entag 

to I J.Xlde visar a caracteri.zação de tarefas r do instrument.al, do arrbi~ 

te de trabalho ou ,a especificação de qualidades necessári.as: "aj usta 

rrentos de atenção, j111garrentos envolvidos , esti.ffi3.tiva. da rapidez de re 
. 

ação tanada rela ayaliação do espaço e tempo" (70) , entre outras . 

A lógica do procedi.ITento envolve certa relação e...'1tre o sujei -

to e o objeto l no caso: o próprio sujeito, as atividades no traba1ro, 

a sequência do trabalho I as oondições de trabaTho e até qc alificaçôes 

Dltelectuais e habiliCades específic~s EKtra a sua execuçao. 

Ora, ac:redi tar na auto-obsenraç~o <XlITO um nÉtodo de ()bservação 

* Dela Coleta , J. A.; Ramos, A.; Dunnette, M.D.; Biz~P.R .; Azevedo, N. 

D. C. e outros . 

(70) Burtt, H. E. - principles of Employment Psychology. NeY7 York 

per TIros. 1942, pãg. 223 . 

Har-
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direta do traOOlho é o ITesrro que retroceder aos pr:incipios de conheci.rren

tD ào realisno. O papel do cientista foi, na ép:x:a , "o:xnparado ao do fo

tógrafo ruja responsabilidade era apenas a de retratar, cx:rn o mâxirro de 

fidelidade o ITIl..lI1do real" (71). Essa concepção aristotélica crê que as ca 

,racteristicas do lTlUI'rlo real seriam "fun:1arre..rrtalrrente as rresrras que atra -

vês dos nossos sentidos chegariam a ser prcduzidas em nossa :rrente" (72). 

a::>je, o ato de conhecer dista desta a:mceFÇão ingênua onde não haveria lu 

9?X 'p3.ra uma perspeCtiva critica do próprio conheci:rrento. 

Conhecer o trabalho pelo seu deserrpenho parece ser muito mais 

un pro:::esso de aproximação suCessiva, ome intervém atividades cognitivas 

d::> sujeito (classificação, relação , quantificação e juízos finais), obje

tos (distrib\.Ú.ção ambiental , equiparrentos, instrurrentos etc) , e "estrutu

ras inerentes a tCx:1as as relações de ronhecilrento que vinculam os sujei

tos (qua.lgOOr que seja o nível dos conhecilrentos) a objetos (qualquer que 

seja sua variedade, dada a p:1rt.i.r Cbs objetos da perce~o)" (73) . 

A aceitação de um conhecilrento pautado em relações cognitivas 

o::rcplexas faz-nos rejeitar a auto-observação a:xro um rrétcx:1o de observação 

direta, para o que teriarros de conoordar a::::rn os principios do realisrro a-

ristotélico • 

\ 
Mas um outro problema p:lde ser levantado. ~ a questão da no-

rrenclatura dada ao ;retodo de auto-obse.rvação. Bize o designa por ''rrétodo 

ó::> exercício pessoal", Dunnette por "experiência no próprio cargo" 1 :glum 

(71) Seminerio, F. Lo P. - A Epistemologia da Psicologia, parte I,pág. 7. 

(72) Ibid. 

(73) Piage t, J. -- Naturaleza y metodos de la epistemologia . In: Lógica y 

Conocimiento Cient!fiço. Bs.As.: Ed. Proteo, 1970, pág. 15. 



e Naylor por "partic:i.pação no tr<:' alho" , Arlindo Rarros por "pâitica do 

trabalhoU, IRla Coleta cx:mjuga em lmica referência - aprenc1izag'?_'1\ pcs-

soal e auto-cbservaç2io no trabaJho. 'l'em-se a impressoo que !::ela Coleta. 

e OUU""'OS '" tenta'11 algurr,,-l. dist::inção (que não é, entretzmto, rrencionad~ E'~ 

b:-e aprendizage..m p2ssoal e auto-cbservação ao n~feril'"(?m-se ao m2tcdo uti-

lizando dupla designação. Na verdade I participaç20 no trabaTho I ey.ercí -

cio pessool, aprencizélgeru pessoal e auto-obsel:vação são coisas c1iferentes • 
. 

O analista poie partic:i.par de trabalhos siJrples· caro tmla atividade. cxJ?Or§. 

dica, san passar por um processo de aprendi~agem pessoal. peY1e aprender 

teóricarrente caro o t.c'abalho se desenvolve, S~ll fazer disso tnU exercício 

pessoal. Pode exercitaras tarefas a currprir, sem p:ro.ceder a auto-oOserVc1 

ção de suas atividades. Enfim, a. pm:ticipação ou exp2riÊncia no trõba.lho, 

o exerc.tcio pessoal prático das tarefas e a aprenài.zage;n pessoal sao PlÇ"o--

redirrentos rretodolÓgioos gerais e não específicos da ~álise do trabaJ.l10 r 

que facilitam a observação ~lo favorecirrento da delimitação dos seus 0b

jetivos, o e.xarre dos objetivos estabelecidos e a discriminação dos proce·· 

d:i.rrentos a adotar no período de observação do t:cabaTho. 

Essa diversidade de narenclatura decorre da falta de sentido 

cri ti co I com respeito a este rrétcdo em particular. O uso de um nare e:-n 

rret.cdologia insere, de m::xio geral, conceitos que facilitam a identifica-

ção do procedirrento ao qual se referem. 

Na naioria dos rrét.<x1os de análise de trabaTho, a designação 

naninal apresenta uma relação clara e direta cem o processo de anã];se 

utilizado, caro é o C<lS0 das observações instantâneas; ou can os parârre -

tros essenciais do prÓprio .proced.i.manto rretodológico , cx:rco. é o caso dcs 
... . . . . .. , . , .. . . . .... . . . . .... .. ...... . . .. .. . . . " . 

* Ferreira, H. C.; Hcnezes, A.O F.; Naz::trcth, H.lI.P.; Pci:,oto, E.C.S . 
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incidentes cri tic:os i cu ccm a técnica de obtcnçe.o da jn[onroç3.o , f'_ er,pli

ficélneo-se a explicitaçz.o pr:ovocac1a , a entrevista indivic1u..u etc; ou cx:m 

os objetivos irrpllcitos no conteúdo da al1ális8 , COíro nas análises funcio

nais do posto de trabaJho. 

Nota-se que nenhuma. elas dcnmJ.naçCcs aci.rn.0. fazem referência a 

proccdirrentos gerais , qt.~e e..'l..i:r<::lfX>lariw\1 2.0 procedinl2nto através do qual 

se vai analisar o trabalho. . Cha:rrar a auto-abservação de aprendi2age.1l pes 

soal ou qualquer outro parece e.r:roneo , prirreiro porque a análise não se 

dã durante a aprendizagem pessoal , mas a partir dela e r prÍ-'I1cipaltrBrl'te , 

porque estaríarros confundindo t.nn . prOO3dirrento geral (aprendizagem pessoal 

teórica ou prática) can outro específico - auto-otservação no trabolho, 

exclusivarrente a partir do qual se cbt6'1l a descriç';o deseja.da. 

Para concluir a análise da auto-'abservação, pede-se ex:mside.rá 

-la mais UITIa. téa:1ica de obtenção de infoIlffição do que um rrétcx10 propria -

rre.nte dito , que envolve proceéU.rrentos indico.dos o:::m grande eficácia a tra. 

balhos silrples, de especial rrodo quando o analista visc.r a simplificação 

do trabaiho pela racionalização de processos, proc:edirrentos e ativi.dades 

em geral . :t: uma técnica ideal para est\.rlcs de postos de trabalho can 

fins ergonânicos. Em contrap.:.irtic1a, sua indicação para estudos da ocupa

ção costurra ser-inviável, já que o analista precisaria de excessi vo terrpo 

para apreP.der a descrever toda a ocupação. Esta lind.tação reflete-se, ain 

da, sobre as análises feitas para estudos de cargo e função, num graumrl..s 

reduzido porém can significância, COlO acontece nos estudos de trabalhos 

carplexos que exigem trcinarrento intenso do analista, requerindo tenpo 

e dinheiro pura ~'recução. 
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10. Observaç5es Instant~neils: 

As cbservaÇÕ2s instuntân eJ SeJO f teJil'b2m , um lretcào de observ~ 

çao, que eml::x::>ra asSc.rn?]J1e-se à ObS~l'V ção ck.scri ti va, difere desta 

porque é estatístico. Foi elà.:orado e1n 1934 por L. lI . C. Tippett sob 

o nare de "Snap Reading Techniquc", sendo hoje conhecido p'.::>r TécniccJ. 

das Arrostras coe 'I'rcJ.bcJ.JJ10. 

Inicia1.rrentc , foi ut_i.. liZéldo na indústt"ia têxtil para m2c1ir o 

tenpo de espera de IT\clquinas 8 executantes f mas cli.fwxli.u·-s~ rupidarrcn-

te I eY.pêlr1dindo sua utilização a trabalhos d.:.: vár~as nahlt"ezas no cam-

pc industrial. As observaÇÕ2s instantâneu.s podem ser aplicadas a le-

vantãITelltos das distintas atividades do op2rador , da l1Bquina ou da re 

lação entre umbos. No Brasil, parece adc"qUill':-se favorav2lrrente a es-

tudos n~ área de segurança do trabalho. 

"O rrétcdo das O. 1. é urna técnica de sondagem, ou seja, obser 

vaçÕ2s descontín~, tomando-se um neio cbjeti vo de análise e diag -

nóstico ••• " (74) i mas para M. Moni:::mollin constitui lI un1 procedim::m.1:0 

de nàlida, m:us do que urna técnica de unálise propriarre.nte dita" (75). 

O procedirrento de análise do traba]JlO é direto, exigindo a 

presença do analista no local em que se desenvolve, e a descrição do 

trabalho dá-se p:::>r interrrédio da cbservação que faz in loco. Essa ob 

i 
i· servação é r~ida e estal:::elecida por leis estatísticas a intervalos 
I 

irregulares, tanados aleatoriéllTl0J1te. 00 ccntrário de outros rrétoc1os 

(7il ) Fullmann, C. - Estudo do Trabalho. S. Bernardo do Campo: Ivan Rossi 

Ed., 1975, pãg. 49. 

(75) l1ontmollin, M. - Introduccion a la ergonomi.:l. Madri : Aguilar, S.A.de 

Ed., 1971, pâg. 34. 
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que usam u observação , na Técnica das ArrDstl.'as de Trabalho o analista nao 

precisa pemaneccr no 1cx:::a1, porque os rrorrcntos de observa.ção são .pré-es-

tal::cl.ecic1os por distribuição aleatória. Tal caracte:r.í.sticaapresenta duas 

vantagens evita que a presença do analista r..o local interfira na rotina 

oorrna1 do tral:B.JllO e permite analj.sar vârias funções siri1ul ta:1earrl2nte , re~' 

duzindo o custo op:!l:-ac.Lona1 da pesquisa~ 

A aplicação do mêtcYJo requer 

a ) definir a nattrreza da obsel.'Vação( ou seja , o que obse...rvar i 

b) uma estinBtiva a?roxirrada do valor do resultado nurré r:' co 

procurado; 

c} um levantamento de número de obsE:'..rvacCies instantâneas e os 
> 

intervalos em função da distância flsica e da duração da 

observação ; 

dI uma previsao do nGrrero de observadores e da frE:quência das 

observaçCes. 

Por isso, usa-se fazer um estudo e...'q?loratório para 1evantarreg 

to das . categorias que 
~ 

vao corrq;:or cada obse...rvacão a 
> 

ser feita. e , FOS 

teriorrrente I o plano final de observações. 

Para estabelecimento dessas categorias nornBln~nte faz-se 100 

observações primárias:,. As categorias criadas especificam a natureza da 

observação , de acordo com o.elerrento definido no pri.rreiro passo (hOITEln ', 

equiparrento, rraterial etc) • 

o nUmero de observações instantâneas estabelecidas aleatoria-

ITe..ll.te é função do grau de precisão desejado . Este grau pode ser indicado 

em função de certo nÚITe.ro de observações feitas , r:e1a fórmula 
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lj = 2' ~, 
V~ 

ou o número ce observaÇÕ2s a fazer em fun~o de um 

grau de p:r:ecisQo fixado I pela fó.rmula 11=4 " ( 1'- p_ 
2 

lj P 

Sendo fi a precisão desejada (e."'Pressa em decimais e não em ~i) i 

E. a proporção em que 2pérr8rert\ as observaçees na cu.tegoria est udada , i§.. 

to é, a porcentagem procu:r:''''da da éltividail.e do elerrento estudado (B;Pl'"8SSa 

na fó:r:rnula em "decimais) e ~ o núnero de cbservações feitc:.s - <}Uando pr2, 

curarra; ' .!L ~ ou o númaro de observaçres a fazer - quando fÜVJITOS !.Lo 

A seg'illlda fónml1a é considerac1.1. básica e é r~ecessãrio c.."U!fprlr 

o ,núrero de observélÇÕGs calculado, para, garantir o nível de prec:Ls20 fix~ 

do. 'A precisão dos resultadcs cbtidos está diret.aJ.rerrce :relacionadél cem o 

nÚ1rero de observações. "Este nÚIn=>-ro de observações toma-se C<lda 'V-ez 

Iraior cem o a1.lI1'a1to do nível de precisão desejado" (76) I corro rrostra c. 

Fullmann : 

paJta y = 10% P = 50% n = 400 

Y = 5% p = 50% n = 1.600 

lj = 1% P = 50% n = 40. 000 

pevra. um .úve1. de. r..oI1M,anç.a. de. 95% . 

reste rocx:1o, fixa-se a seguir o intervalo entre as cbserva-

-çoes e definem-se os m:nentos (minutos e segundos) em que devem ocorrer. 

A observação é geralm:mte feita sobre elerrentos dicotanizados 

ou ~ incluam um mínirro de categorias dG!do a rapidez da observ-c...Ção. 

, , , , , , , , . , . , ' ,O ~t:role , dos , ~~':1l ~~" ~a .. J;Xlr , base , o valor , E?stirrac3o do E o 

(76) Fullrnann, C., loc. cit.; pâg. 52. 
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Extrai-se a porcxmtu.gem das observações e se houver di ferença sigrüfi 

cat.iVd cmb..-e a r:o::-c€"'1ta.gem cst.:Lm:Xla e a real, o nÚIrel.U de observaçÕeS 

efetuado Eão será váJido. 

o m2todo tc;:n COl.TO principais vantagens disper.sor a presenç.a 

contínua do analü:;ta 2.0 lado do e!1carreg2.do do serviç,'O , obter resulta 

dOG cem ~~ pL'Bcisão fixada a priori e trazer critérios operacionali 

zãveis à d)servaç&o, tomill1do-a mais objetiva. 

110 Estudo dos ErrosProfissioll ais : 

o est udo dos erros profissionais, análise de erros ou estudo 

dos traços é um me t.cclo de anfüise elo tcabi:üho voltado paro. as exl.Sfê.n-

cias do dcsenpenhe p:ro:Eission.al e ve.rn COl1sti tuir j\IDto cem o m3todo 

de incidentes cri ticos um gru'PO particular de investigação dentro da 

IIjcb analysis u • 

L'I tretanto f o estudo dos errqs está c:arpatibilizado mais cem 

o 11 job aspectll
, e..11qUé.m.to o i..'1cidente critico usa critérios relaciona-

dos ao Hman ~ct". . 

I\!ontrtullli'l diz que "cabe considerar a a."'lálise de erros cerro . 

una vru:'iante éla técr..ica db incidente crítico de Flanagan" (77) 

A l égica do proced.iJrento está em discriminar os pontos do de

senpenho do operário ou da máquina, qt.E não são percebidos na rot:L.'1D. 

das tarefas e que p:.x1em ser caracterizados exaro falhas no trabalho ou 

na aprendizagem. O erro inclui grande informaÇão sc:bre os elerren-

. . . . .. ·tos 'essenciéiis .da .' t.aiefá .·: ·.'siriéiis.·qUe .nã.o . são percebidos . (erros de]c,!. 

(77) Hontmollin, Ho -- Introclucciõn a la ergonomia • . Hadri: Aguilar, S.A. 

de Ed., 1971, P;G. 34. 
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tura do plano, erros de interprct.:~ç2.0 de um I'!'.:lnÔfrctro etc), erros de en

suio durél11tc o perícdo de aprendiZé:!gci·U, respo::Jtas ir..2.d:~ptaclêl.S àeoorrentes 

de decisCes incorretc-"1S ( 1.70S de regulu)10 et_c ) , p:!rdas de teJrpo no de

s8nf€Ilho das tarefas etc. 

A análise qualitativa e qu3.ntitu.tivu. dos erros COStU.11a incli

car as rel ações · existentes entre u. natm.""cz· da tu.refa e o tipo de e.rro . 

Para ilustração , Vé1!TDS considcrUJ: cois ti.?Vs de e1.70S erro de substi t-ui 

ç-o e erro de a j uste . NLU"na tarefa de ccrna.nc10 a respos·ta -ll1i t.i.da !::obl.'B um 

ec.fUiparrento errado 1 qu.anelo outro era cspecif.i c<.:do , car.:lcteriza un erro 

qualitativo, identifi(,,;do cx::m:> substituiç~o de resposta. Nurra tarefa de 

ajuste pode ocorrer a 11'ZU"'..ipulaçi:o falha do equiparrento. A falha no élj tiS

te curacteriza t.llTl erro !lUis qu.antitativo q~c qualitcJ.t:i.vo, porque a resp~ 

ta dada foi aquela quaJitativarrente espera.da, mas qu.üguer diferença na 

rapidez de manipulação pcx1e Cà.ré'.ctarizar o eD .. "O. 

certos autores têm pro-~ado est:.abelecer listas de erros :ce];§! 

cionados a suas causas f can cbjeti \"0 de f zci_li t.ar o tr2.bulho dos aT'J.éÜis-

tas que se interessam por este tipo de pesquisa. . Una das prJneiras lis

tas deve-se a J. H. Laby e S. Pacaud, trazida a partir de u.n estudo cem 

rondutore.::> e fosoneiros ê'.e locam·tivas, pt:bLi..cada em 19118. 

Desta lista constam 3·~ erros básicos , distribuídos em duas 

grandes categorias : infrações das regras de segurança, quando a locx::rruti 

v,,- está em nnvirrento e erros profissionais prcprimrcnte di tos (erros de 

detecção de sinal , perda de tempo.) em marCt'1a e-tc) . Nesta Úl lima catego

ria estão o erros vinculados ao processo nontal de op=ração do cerrando e 

seu controle. 

L. BerLLoz e A. u...""'1iLlirc publlC<Jrull1 eu 1953 UIn levanlDm::mto 
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dos erros ccnst,xtcldos no trabalho de carpintm:"ia. Categorizar.am 14 tiros 

de erros , todos relativos ao IT'anejo e tratarrento do nateriul * . 

L. ~v. F.ock Jr prcpês em 1962 um sis tcma. de classificação de 

erros , constituldo cem b.:1Se ou una. imálise de 23.000 defeitos de prcduç&o 

\.lIri: classificaç2.o de Erros segundo duas di.rcensÕ2s: a pr.irrci ra refe~e 

a estê.dos de rrediução de indivíduo (erros vohmtc=1rios , involuntários e 

omissões ) e a segunda rerere-se à ITanifeswç~o dos processos rrediacionais 

através de conportarrentos (carrport~ntos de cê-ptação do sinuJ., o::"fl-porta-

rrentos de interpretação ou rrediação propriarrente ditos e conportôrr~ntos 

de emissão ou saída) • 

Em 1965, D. r.~i.ster e G. F. Rabideau levaTltar2..'1l de ferma mo.i 

aisternã:tica os erros caretidos nos siste.rras horrens-rrá::ruinas. D2stc 8S"LU-

do r esultaram sete categorias distintas de erros: os ligados aos conhc~ 

cirrent..os necessários na execução, trecas de informação (rec:eb:i.rrento ou 

emis.:.>vo) , variações de execução, e os Li.gados a natureza da tarefa, tro

cas e tenfX)S de respoStas, reversibílidé:àe do erro e det:P..-nnir1aç:ão de er

ros; e urna liswgem de definiçÕes operacionais para cada categoria. 

Todas as pesquisas rre. .. ·'lcionadas procuraram c3..racrerizérr o tipo 

de erro e determinar os corrpo.rtarrentos humanos e variáveis da situaç~o 

associados can cada erro em questão. 

o erro pode ser conoe' tuado caro qualquer desvio de padrão de 

à=senpenho anterio:rrrentc estabelecido, ou exi.gido ou esperado. O tenro 'de 

serrpenho é , no caso , genérico e , por isso, discuti vel, pois ac1rr.i te refe-

rência a variáveis do indivíduo, da ~a, da relaç.ão entre arrbos ou do 

.. ~~ "global •. 'A 'análise das variáveis "do ." Qrbicnte glebal Fodem favor e 

* A categorins podem ser analisadas no artigo "Lcs fautes dans le 

travai1 de charpente". In : Bulo Centre e t Rech. Psy., 1) 1953. 
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cer a identific.ação do"" fatores asscx:.i.u.dos aos erros, que pertur.bam o l:cm 

funcio~lento d~ siste~ . 

A análise de um erro sempre env-ol VI::! a relação entre os aspec

tos forrr.ais do l:Dsto de trabé'.lho , fW1ção e/ou cargo (o que deve ser fei-- o 

to) e a realizu.ç&o pr.ã.tiCd do trabalho (execução e",-pírica) . ~, neste sen 

tido , que podem.')s adiantar a classific:<:ção do n-2todo, tomanc1cr-se os obje

tivos gerais dã análise que proc..-essâ, em te .. nro~ eilpíricos e nornativos . 

A OOl1statação nuis apl."OY..imada de um erro advém do oonhecim2n-

to das rretas da tarefa a qual ele se referei isto é , um desvio no desE'll'1.P8 

dl0 só é determinado se oodlecerros o deserrpenho padrão esperado e , en: re-' 

lação a este, r:xXl.e ser graõuado. O padrão esperéldo é um indice quantitati 

vo ou <r alitativo fixado P. esta1:.>21ecido: através das rretas a ·sere..rn ai:jng! 

das. 

A avaliação do cumpriIrento de uma tarefa inclui, portanto, mui 

tas vezes, a distinção dos p::t.rârretros de rendirrento da m-3quina e do hon::.l11 . 

SuponhaIros que o alcance de determinada taxa de p:rodução discrimine o de

sempenho esperado cb máquina e a especificação qualitativa e quantitativa 

de sua operação pelo homem. Qualqüer dE;svio nesta taxa de produção non~ 

ti varrente instaurada só poderá ser identificado por levant.arrentos ewpíri

cos I que dem::mstrare.rn as variáveis oonoorrentes e caracterizadoras do er

ro. 

Esta colocação leva a definir o erro num paralelo que pode 

ser feito aos conccitos de efetividade, eficácia e eficiência, discutidos 

no capltulo r. Uma taxa p;é-deb-Dninada de produção pode ser variável da 

eficácia (ID2ta a ser atingida) , o r0 .. nc1.ilTento obtido na relu.ção operac.io -

nal harem-~ se evidencia corro una. variável da eficiência , enquanto a 

detcrrniruç3.o do gru.u de desvio do padrão cb tarefa (e.....rro) pode r.cprescntar a. 
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váriável de!;Y-'J1de..'1te da transp:::>sição das nonas d eficáciu. para o pluno 
-. 

enpírico, ITonnifesta p:::!lo rendin'k2T1to obtido (p.:u:te da efetividade), anali-

sado como lffi\ grau de desequilíbrio se o r endbn2nto do trab~1ador for vis 

to ccmo um afast aiTl2.nto do produto alrrejado em ter.nos de eficácia. 

o erro pcXle, então, representar um desvio op2J:awrio vexific<'l 

do entre as rretas organizacionais implícitas em cada tarefa e o histórico 

-contingente m3.nifesto na realizaç&o desta. f:, por c:onseguinte , \,11\ aspes: 

to critico da própria tarefa , cujo conteúdo convém analisar- se , ~is ge-

raln~te asso~ia-se cvm a natureza da tarefa. 

A análise dos erros leva-nos. a um estudo de sua determinação 

em fatores üldividuais ou em fatores da situação. Para estabelecer qua l 

a foni:c do erro,levanta--se, por exemplo, a t.aY.a de erros de dois setores 

de produç~o pela análise de fatores individuais , comparando-se as curvas 

de probabilidades de en:o para os indivíduos do setor A e B. A seguir. , 

deve-se explorar as causas pessoais relacionadas aos erros típicos de ca

da curva e definir as ncdidas corretivos adequadas às necessidades e ope-

ração de cada setor . 

Os fatores si tuacionais que concorrem para o apa:!:'ecim2.nto de 

erros costurram estar ligados a equipatTe11tos, instrurrentos, pericx:1os de 

trubalho etc. A nontagem de urra curva de probabilidades de erro serve 

para discriminar os pontos críticos do rend.iJrento do tra.baJ..to . T"cnta-se 

associar cada erro à variável si tuacional resp:::>nsável pel a falha e o tipo 

de consequência observada. Esta análise fornecerá um diagnóstico r elcl.ti

varrente CClTlpleto das condições e.xtrir..secas do trabalho, pela determinação 

dos fatos extrenDS negativos, perI11itindo traçar rredidas corretivas caTO 

adaptação de equiparrcntos, ins trurrentos e outros. Essas rrcdidas correti \rdS 

roseád.cl.S no ngente e..xtcrior que prcjt.rlica o deserq:;:enho esperado, -m o es-



tão ligadas acs aspectos negativos , rras a seus cpanentes . Pode-sc dizer 

que cada agente negativo pressupõe um aspeCl:o pJsitivo , que retoma à ' 

perspectiva sistêmica e , assim: CIti asa novos planejalrentoo ou corrcçêcs. 

Couo virrDs , o estudo dos erres não visa apenas os aspectos n~ 

galivas de um [X)sto, enrora esteja centraào sobre e l es (cx::re::> crit8)~ios ). 

Ao contrário, poderá definir os traços indisp2il.sfi\i--eis ao cunpri.'Tent..o efe-

ti vo de urna ou mais tarefas , tendo por abjcli vo atingir esses elem::ntos 

essenciais do traba]Jlo , que trazem i.nforrnações criticas 1 cuja siç;rú.fica -

ção é inferida. das relações de causa e efci to deduzidas do erro. 

Esses elerrentos essemciais designados por traços representam 

entidades lógicas obtidas a partir da descrição do trabalho. Os 'cré:Ços 

são inferidos da anmse dos . vários tifOS de eJ..TOS , sendo detenninac10s a-

lém da realidade errpírica, segundo urra. cx:ma:ütuação inclusive ronstructi-

vista * .. 

A definição . de um traço pede ter caro base variáveis que ron-

oorrern para a f'..xplicação do erro e, se assim for I a natureza da descrição 

será predaninanterrente enpírica. . Por outro lado, poderá ter feiç2.o de 

constructo qua.'100 definido a partir de roneei tos lógicos, tendendo para 

um pólo eidéliro 1 de caráter nOlJllél.ti vo. 

Conbldo, a roleta ele i.nfO:r:m:l.ções dos erros explicados por v~ 

riáveis situacionais p:x:1e, tarrbém, ser feita por rreio de cbservaç2.o dos 

prOO2Ssos de trabaTho. O analista .. usará. um .. prcx:edirrento. de cbservação 

* Voltaremos a analisar a formulação dos no descnvolvi~ento do 

. tõpico 11. 4. 2 (Propriedades Hc todolõgicas Rclacionadas ao Suj eito que 

procede a Análise do Trabalho), pãg. 178 , 239. 
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rontínoo ou de amJstragem, ffi;tS qualquer um deles pcderá ser pessoalmente 

efetuado . 

Se a observação direta é um dos procedirrentos empregados para 

identificar vari5veis ' que induzem ao erro, o método em questão possui ca

racterísticas nústas , porque o analista poàe coletar os a~cto críticos 

do trabalho direta ou indiret.:'1Irente. Entretanto I a reconsti tuiç~ o feita 

p2lo analista aproxirra-se , principc,lmente, do nível indireto. 

Um tipo de análise indireta vinculada à urna. perspectiva noma 

tiva do trabalho é exenplificada nos estudos de localização de problemas 

potenciais . Os erros potenciais podem ser determinado a través da análi

se das op2.rações de um sist:.em-J. em planeja.rrento e/ou por situaçê'x=s simula

das de trabalho, quando o analista processa a reconstituiç3o dos dados de 

fo....rrra indireta. O uso experirrental de protótipos tem larga aplicação oos 

planejarrentos de postos de trabalho, dentro dos sistenas hc:.m:ms-wáquinas , 

se-rvindo à identificação de fontes potenciais de erro no planejamento e 

desenvolvi.rrento dos sisteIras. 

Por outro lado, o estudo dos erros penni te eliminar falhas ou 

pelo menos controlá-las em relação a um cargo, função, posto de traballlO 

e até rresno ocupação, embora sua aplicação tenha rraior eficácia em estu

dos analíticos I cujas variáveis e.-xpliquem as relações hcrrens-rráquinas . 
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12. Anál ise Funcional ' do -p'osto 

A análise nmcionill. do posto de traball10 envolve as rone.xD2S 

microsistênuCc"lS intra-posto. O rrétodo visa desvendar os sinais indi-, 

cativos que participam na e..,<ecução das tarefus e que são emitidos na 

canunicação do harem e d ê'. máquina pur2. desccbr.i..r sua lÓgica de nmci!2, 

narrento. A ncção de máquina é empreendida CCi.TO todo e qualqU2r ins-

tnmento de trabalho, utilizado pelo harem no currprÍITe..1'1to de suas ta-

refas . ' 

Os sinais indicativos podem ser' analisados a partir dos ele-

n-enttlS que carpÕ2m a tarefa e pc:xJem expressar-se em terrros de info~ 

ção. Consequenterrente I o sinal prcduzido pela m.Equina ou percebido a 

partir desta adquire cara<..'teres novos CJU2 inpu1sianam 1.1TIk1. resposta 

humana, que representa uma fase sistêmica do cumprilrento da tarefa: 

Os elerrentos de um posto de trabalho são simbolizados no es

quema abaixo, tal cerro o propÔs , 'Ce !-bntrrollin * .: 

Po~to de T~abalho 

Em cada posto a infornação significa transformação de um si-

nal que supostarrente origina-se sercpre da lT'áquina. A análise funcional 

procura detectar o valor sisw.mico da infornacão-sinal no curso da tareá 
. . . . . . .... . ....... .. . -, . ... . -., . . ~ .. .. . . .. . . 

• , ••• • ••••• 0 , 0 ••• •• • •••••• •• • ••••••••• • • •••••••• • • • • • • • ••• • • • ••• • ••• • •• . '" . .. . . . .. 

)( De Hontmollin, H. - Introduccion a la ergonomia, Ergonomia de los 

sis temas. He todos. Hadri: Aguilar, 1971, pâg . 118-9. 
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a currprir. L<::go, UJ1\::1. análise ooi'Tpl e ta irrplica na detenninação dos elerren 

tos que carpõ::ro o subsistElTla harem e o subsistema. rriquina , a identifica -

ção dos sinais produzidos pela interrelação dos elerrcntos de cada subsis

tema, bem CXffi) a infornação que surge da integração desses elerrentos. 

Os elÉnentos bãsioos são representados num diagrama C"J'..E simbo . -
liza os distintcs estados da infonnaç'-ão, sua ccnposição elerrentarizada e 

seu fluxo durante a realização do trabalho. 

A análise flIDcianal do trabalho desenvolvida e.r.l certo posto 

explicita os sinais utilizados pelo trabalhàdor na exeçução de urra tarefa, 

permi lindo a adaptação desta ao homem e . o :rrelhorarrento dos rrétcdo.s de for 

.... 
rraçao. 

Neste sentido, o nodelo funcional . eve analisar a princípio a 

natureza dos sinais que o traba1l1ador I geral:rrente , usa para o desencadea-

rrento de suas respostas . Paul Stephanec * cita e define alguns dos si

nais que entram na ~sição da informação cibernética, ooncebida à luz 

da teoria da infonnaç'~o. Trata-se dos sinais irrplÍci tos e explÍcitos 
.. 
a 

tarefa e ·dos sinais exterocepti vos e propriocepti vos ati vaàos no homem e· 

integréntes do sisterl1.a infonnacional. A decteção dos prirreiros serve '" a 

articulação do esquerra infonracianal, erquanto os Últi.Iocs são a base ex -

plicativa desse esquema. 

A organização do esquena inforrnacional rrostra os elos de oone 

xao f uncional, isto é , a sequê.ncia légica em que se · dá o trabalho, de 

arordo a::rn sua dinâmica real e facilita qualqt:er reorganização na disposi 

ÇàD do posto de .trabalho, sirrOOlizado pelo S.H.M., can objetivo de tomar 

'* . Stephanec, P. - O fator humano nas organiz.:lções. Ribeirão Preto 

FFCLRP , 1969, mimcogr. 

'. 
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rrais apra.'ÚmcJdos os elerrcntos que trocam infornução CQ11 frEXJUêncicJ. . 

Este tip:> de investigaç~o é urra análise particular de a::)I~ -

xCes , distinguindo-se por seu enfcque rnicrosistêmioo qtl2 busca prcci-

sar o cx:xrp:::>rturrento do trabalhador em tcà.as as fases de suu tarefa,n~ 

ma oorrespondência fLIDcional do tipo : dado o sinal X, cbse:r:vuda a 

resposta X.I , em que tcàos os elE1l12ntcs f oram anteriol:J'l'Crlte estabel eci 

dos de aoordo cem sua função no p:r:oo:;sso ~ral e segundo as cequên -

das de utilização dcs sinais . 

13. Análise' de Conexões : 

Aparentado ccrn o anterior , este . rrétodo abarca o estudo de to 

das as ccnexêes de um sistem:l, "qualqt.ler CJl e scjç sua natureza : ho-

rrem-mâquinél, m.~a-rnáquina, harem-harem" (78) . As oonexC€s ' que 

se procuram representar tem características macrosistêmicas, corrpara-

das por t-bntrrollin à certas técnicas sociarétricas . Proc'UraIn dispor 

as relaçx3es funcionais encontradas entre postos dG traball o, onde oon 

sidera-se caàa posto caro mna unidade funcional distinta dentro do 

S.H.M~ 

o estudo das cone..'CCes de natureza macrosistêrnica possui ca-

racterísticas provisionais e serve diretarrente aos m::x:1elos de si.nu.l.la-

*" çao I po~ ajuda a con02ber esquerras apropriaà.os. 

A análise de conexões é mais abrangente que a análise funcio

nal do };OSto de trabalho I pois não se restringe ao estudo dos si-IDsis-

terras ql.:e o descrevem. 11 A prirreira tarefa do analista COI1Siste em de 

finir as fronteiras do S.H.M. qu=!c1cseja estudar e sit\k;-lo dentro do 

(78) De Hontmollin, N. p opo c· t., pág. 37. 
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sist.erra rrais amplo do quul faz parte . Quanto rrais iJTportante é o S.H .M. I 

nais deve-se i.nsistir sobre as oone.,'(Õ2s " (79). 

D8 Vúntrrollin errbora considere n50 existirem r cei tas nem prin 

cipios válidos para eleição de um rrodolo de arolise de COnc.:-cõ2s , cita de.n 

tre os principais a orgill1ização espacial , a organização sequencial e a or 

ganização das interações. 

o nudelo de organização E)spacial subdivide o S.B.M. "em ele-

rrentos ma.teriais (máquinas , indicadores , instrt:1Jrentos de resposta) e oJ?e-

radores . Tais elerrentos se repartem geograficé.'lIt'Cnte em f-unção de sua or

ganização espacial real" (80). Elabora-se, a seç,"U.1.r , um ITB.pealTento do 

sistema ma.ior I onde lCY'--éllizam-se os elerrentos ma:teriais e humanos. As re-

lações info.r:nuti.vas serão indicadas aü:av-és de setas, que de."1'r::rrcarn o pon-

to de origem do sinal da info.'lJ't'ação (na relação m5.quina-:-aperador) e o pon 

to de origem da ação (na relação harem-rnáguina) . A indicação das cone

xões infonnativas são registradas para as relações harens-mãquinas, ho-

rrens-harens e máquinas-:rnã.guinas . 

o rnap='--éIIlEl1to representativo do sistema inclui a ponderação de 

"cada s eta em função da iJTportância das conexões que simboliza ll (81). 

Este tipo de análise pode inclQ1.r un1 número representativo de 

postos de trabalho 1 sin'J:x:üizados por tJl11.a das relações levantadas I permi -

tindo urra. análise da disposição do S.H .M. tão IPais carrpleta quanto rraior 

o nÚlTcro de oonexões r epresentadas. Quando o nÚIrero de elerrentos repre-

sentados e suas conexões "são J.UU.:i.to nurrerosos, };XXle-se recorrer as técni-

cas de cálculo da teoria dos grafos" (82) • 

(79) Idem, - 122 pag o 

(80) Idem, - 123 pago 

(81) Ibid. 

(82) Idem, - 125. pog . 
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110S m::rlelos de alliili se dos S.H.M., nais utilizados são,talvez, 

. os baseados na organização sequ8l1cial dos processos de infol1ração" (83). 

Esses rrodelos são cexrparáveis às técnicas de prograrração das calculadoras 

eletrônicas e , num ni vel nais abrangente do que o obtido pela análise fun 

cional do posto , visam descrever a lógica de flIDcionarrento do S.B.N .• 

o rrétodo de l~urke divulgado em· 1961* , o nétcdo dos organocjI'a 

mas e o nétodo -de Bir.mingh~ e Taylor s ão os meios de estudo lnais CQ~ 

da organização sequencial dos processos de informação. 

Dentre eles escolheu-se o método dos organogramas para consi

deração porque ilustra este tópico e funda.rrenta o método de siln\.llação ex

posto em segu.im2.nto próxilro . 

Os organogr&'1aS prograffi;"'lIn o funcionarrento do S.E.H. para cada 

urra. das tarefas de trabaJl10 t procurando dispor tcdas as possibilidades ló 

gicas . retiradclS da análise dos estados sucessivos das informações verifi-

cadas em cada tarefa. IISua finalidade particular é determinar a ccnplexi 

dade de uma. tarefa e, por conseguinte, a carga de trabalho dos ope.i:-adores ll 

(84). A representação da tarefa é feita através de um esquerra. lógico que 

discrimina os passos, sem referir-se , contudo, a C01"IpJrt.a.rrentos reais do , 

operador. Una alternativa para referenciar o o:.rrportaIn2nto previsto 
~ 

e 

possível quando se deseja 1I0rganizar" urna tarefa tanando-se a disposição 

das respostas previstas e sua retroação, onde a irrlicação das variáveis é 

(83) Ibid. 

* Martin I . Kurke desenvolveu, na Dun1ap and Associates em finais de 

50, o Operational Sequence Diagrams, para aprimorar a análise dos sis 

temas homens-máquinas . Os O.S.D. podem ser utilizados para estabele

cer uma sequência de exigências operacionais entre os dois lados sub 

si'stêmicos - máquinas , operadores, ou máquinas e operadores; visan

do descrever conexões sistêmicas, atraves de figuras geométricas co

dificadas, que denotam os elementos de alguma sequência operacional, 

(M) TdpQI n;;g. ]2 8" 
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feita cbtendo-se oum orgé1l1cgrélnu do tipo:: 
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101· 

* No esquema acim.:\ ) t:r- .::mscrito de De Hontmoll in, Opa cito, pâg . 130, os 

retângulos rcprcscnt::lm variáveis de entrada e os ovais as varoâveis 

dI.! s.3ída. 
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A grande vantagem dos mcx:1eloo de organização sequencial oon-

siste em fornerer ao analista urra visão cc:njugada do sisterra. , sem fer 

der os passos mais irrportantes da seqL1f2ncia lÓ:Jico-op2racional do 

trabaJl10 desenvolvido neste sisteIT\a organizacional. 

FinaJ.ITente, a análise dos n'Odeloo de organização das intera

ções encerra o estt.:do das coneY.Ces. Estes mcx:3.eloo pcx:1ern, por sua na

tureza , ser considerados estáticos e úteis i1a d~cifração de um S.E.H. 

carplexo, onde iITp)rta separar as ftmções <3.0 q:crador e da rrá::!uina. 

Os n-ooelos caracterizam-se pela repl."esentação das var:Láveis 

de entrada e saída, interligadas por setas que sirrbolizam as dependên . -
cias causais existentes entre as diversas variâv"Bis. Neste sentido, 

são considcradoo por D2 1'1on:mollin um aperfeiçoarrento daqueles usa

dos para organização espacial e servem essenciaJ.rrente para a rrelhoria 

dos dispositivos de infonrnação dos operadores. . 

1 4~ . Sirt1l11 adores 

o rrétcdo de simulação . procura levantar infor.maÇÕ2s a respeito 

do funcionarrento e organização das atividades hurranas nurna situação 

específica de trabalho, considerando as vàriávei.s bio-sociopsicolÓgi

cas dos operadores. Para este fim os mx1eloo de simulação 1 usando a 

rretcdologia da psicologia e:xperi.rrental J p.rcx:::uram reprcx3.uzir no labor~ 

.tório condiçX)es de trabalho) caro a maior ficLodignidade possível das 

condições reais , anc3c os aspectos característicos do trabalho são e~ 

tudac10s a paJ.t.i.r de urna seleção de variáveis estruturais e, principal 

rrente , flIDcionais que delimitam mn posto de trabalho. "A experirrertaio 
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é praticarrente inpossível no que atém ao sistcrrG. , já que as variávei s sao 

drnasiado nurrerosas e noo poderiam ser a::mtroladas sirnultaneaTlt::nte ll (85). 

As técnicas de simulação são, geralITente , rra:1elos abertos cem 

a finalidade de observar a própria "vida" do rredelo sob seus asl:ectos es-

b:uturais e flIDcionai. c • ApJJ,Cc""tdos aos S.B.M. favorererl1 dois casos princi-

pais: sis't<:3'nas que estão em projeto e rredel os puréllreIlte analÍ ti(X)S que 

requeiram a ccrrprovação de concl usões específicas. 

Em an5lise de traba1110 , OS simuladores tr.,m propiciado o estudo ' 

das variáveis htnT\éll1as e rrecârücas, que explicam a execução do trabaTh~ de 

senvolvido em detenninado pcstocorn maior objetividade do que a observa 

ção in loco, em vIrtude dos processos altarrente desenvolvidos para rrecli-

ção dessas variáveis I no l aboratório. 

A construção de simuladores, cr:e variam desde ln.aquetes , rrcde 

los e protótipos sirrples' àqueles extr€ll'arrente carplexos, n2.o serve ape.~ 

nas para análise dotrebalho, nas é por ela servido. Se a situação de tr~ 

balho enContra-se em projeto, a constru.ção dos simuladores pede correr pa 

ralelarrente ao planej ôITeIlto funcional das tarefas, Q)mo anteceder-The. Se 

a situação é real, a construçã.o de sirnuladores estará calcada na a...'"lálise 

dos sistemas e subsistanas de realização das etaPas de um trabalho, pas -

sando ap5s a fase de , construção a a::ms'ti tuir um retoc1o isolado e préprio 

de análise . 

Nos projetos, a sJmulação caracteriza-se pela investigação de 

carportarrentos ,específicos de vários sistemas, ficando muitas vezes em 

plano apenas exp.-rrirnental ou p:Xle ser utilizadaccaro estuào prel.irninar 
. .. . . . . ... . .... , . .. .... ' , ... .. .... . . , . .. . ... ... . . , ...... . , ..... . 

(85) De Hont mollin, H., op., di::., cap!tulo V, pãg. 1'.7. 



104. 

cujo fim seja l evantar os a.5J:..'"'ectos lógicos que e..-xpliguem os processos f1J!!. 

cionais do sisterra.. 

Nos sist.e.rrcl..S j á inplantados, a simulação aplica-se aos casos 

de ccrrprovação do funcioIklIrel1to dE.. um S.H.!-1. e à fOrrrBç5o de pessoal . 

o uso de carprovaçoo C.o funcianam:.:mto tern associado-se em rrais 

anpla escala ~os casos em que a natureza do posto não penni te a presença 

do analista , o qUe ocorre nos postos de ài.reção e oontxole de aviões , as-

tronaves e outros. 

"Em relação à sua utilidade no treina:rrento, é irrportante qu= 

reprcx:1uzam, com razoável precisão, os aspectos do trabalho real que -sao 

essenciais para .o pnXESSO de transferência do trein(JI"(P....nto. Em OtU:rél.5 pa-

. lavras I os vários estímulos e respostas, as operações intemedi.árias e as 

decisões envolvidos na situação de treinarrento deverão oorresponéler, o má 

xiIro possível, aos do próprio trc.balho" (86). 

[e M:mtnullin (1967) distingue de um ponto de vista teórioo 

os rroc1elos físicos de simulação dos . lógicos e I por outro lado, sob um as

pecto pragmático, distingue a sirnulaç2.o corrpleta da parcial. 

Conquanto sendo nesso interesse a aplicação dos simu1&dores 

cx::;m:) um .rrétodo de análise do trabalho, varras destacar, da prirreira disti.:!}, 

ção, os !rodeIos lógioos e, da seg1..D.1da, os carpletos. 

Os mcx:lelos lÓgicos C01TpÕ2m urna. 11 classe extensa que canpreen

de desde o rrodelo papel e . lápis até a calculadora analógica" (87), envol-

vendo p~ssos de análise ·gradati varrentecarplexos. A s:iJnulação elcbcra-

(86) Tiffin, J. & HcCorrnick, E.J., loco cit~) pâg. f.18 

(87) De Montmollin, H., Opa cit., 19 §, pago 149. 
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da por m:x1elos lÓgicos apresenta d1ances de aplicação a extenso nÚITero de 

postos de trabalho, podendo ser desenvolvida 0::.'411 relativa economia. Aqui 

são eY.plorados aspectos funcionais de c}'"ecução, que reorgani zados em es-

querrus abjeti varr~nte delineados evIdenciam can precisão as variáveis priE!, 

cipais do desenrolar operacional , tratacbs quer a nível de projetos, quer 

em sisterras reais. 

Os m::x:1elos carrpl etos são obtidos em sistemas reais e costumam 

partir de urra análise de trabaJ.ho para c.hegar a sjJTlulação de toc.o o fun-

cianam.::nto do sisterna , inclu.i.ndo os operadores hurranos . Nesse sentido tra 

tam de por em evidê..l1cia variáveis de entrada, saída e vias interrrediárias , · 

c1estacando-se para fins de carprovação do funciona.rn;:mto do posto e para fur 

mação de psssoal. . 

o errprego da simulação em análise de trabaTho traz prcble:cras 

.específicos de confiabili.dade e validade , em particular can respeito 
... 
as 

áreas de investigação e projetos. Isto fX)!XIUe os planos de execução lógica 

tomam um pouco arbi trmos os critérios de canfi abilidade , que repercutem 

soore a validação . do rcodelo· e, ccnsequenterrBJ."'lte, na instauração do sistE'rra 

fundado em esttrlos apenas ey,perirrentais. 

A confiabilidade refere-se à exatidão com que o instrurrento 

de rredida rrede a:Juilo qre se quer rredir. Aplicada aos setores de traba

lho a confiabilidac1e do m:x3.elo de simulação evidenciará altos custos, tan-

to maior seja a precisão procurada. Organizacionalrrente, o analista deve 

equilibrar a detenninação dos critérios de canfiabilidade oom a disposição 

ecanooca para errpreender os planos experi.rrentais, sem descuidar dos .ní-

veis necessários ao sucesso dos m:x1elos usados, urna vez que a transferên -

eia do rroélel0 para o sistema real é o seu naior objetivo. 
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A análise de trubalho através de simuladores .:tprese.nta ~"1rac-

teres tipicarrente ergonânicos . "Já que tcdo estudo ergonânico se pr2, 

p3e a nelhorar o funcionarrento de tU1l S.H .M. é necessário conprovar , 

ao nenos uma vez , que o sistemJ. funciona realrrente e que f unciona Ire-

lh:Jr" (88) . Esta co..rrprovação sujeita-se aos critérios de va l i dade do 

rrcdelo, que inp:U.cam na n-eThor proximidade entre a s im .. ü ação e o s i s-

~~ real e decorrenl da confiabilidade a l célllÇada individuabnente pelo 

rrodelo . 

Os critérios de validação são agruprJ.dos, em geral , em cri té-

rios eronônucos e critérios de execução, mas outros caro tt2I1p:) , erros 

ou falhas , circulação de i.lJfo.rmação também .inportam. 

~vido a preferência que se tem atribuído aos elerrentos do S . 

H.M. , considera-se os critérios erros ou falhas e ci..rculação de LnfoE 

Imções con"O bastante úteis para validar m:x1elos em ergonania correti-

vai aos quais se prestam essencialrrente as análises de tarefas . 

Elas p:x1eriam ser adotadas COIl'D 'LUl1 sistema. de rredição dos cri 

térios estabelecidos para valiCkLr o rrodelo de simulação, necessitillldo 

preencher um índice de objetividade suficiente para satisfazer os ní-

veis de acei·te dos critérios . 

Os rreios de validar os estudos de um S.H.M. variam entre a va 

lidação real da análise e a alcançada na própria simulação . 

15 . Incidentes Criticas : 

A Técnica dos Incidentes CrÍ'ticos proposta por John C . Flanagm 

-(88) Idem, pago 154-5. 
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a partir de 1941 , resultou dos eSl:udos do "PJ_"'O]rama. de Psicolcgi a da 

Aviaç~o" da Força l'ma do"" EStéldos Un.idos , d1...lrélntc a 11 Grande Guerra e , 

hoje, representa o principul n'L3toào du. vertente c r:pcrtam2.ntal da "job 

analysis lt
, porque os result2.dC6 da análise dos i ncidentes considerados cri 

tiros s~o generalizados cem:) padrÕes de.se jáveis d COl"'flUt..:"1 110 t.r balho. 

Urna rápi da revisão das peSl,1uisas com incidentes críticos vai 

nos auxiliar no esclaJ.'"'ecirnento do ti.po de genel:'alização conr;ortan-ental ob 

tida. 

A ori gem dos procErlilrentos rretodolégirns re.m:mtam aos esb.ldos 

de Francis Galton e ao desenvolvirrento de estudos de arrostragem do tenpo 

em atividadES recreativas, testes de observaç2io controlada e registro de 

anedotm:'io. Históricarrente a . técnica, COITD hoje oonstituíàa, surgiu da 

preocupação. de Flanagan (1941) com as causas específicas do fracasso na 

aprendizagem de vêo de candidatos a piloto, eliTI'i.nados no pl.'"OCCsso seleti 

vo da escola de pilotagem. . Flanagan percebeu que os rroti vos citados pela 

jtmta de selecionadores eram subjeti. ·vos e arrplos élErl".ais , não especifi can-

do as reais causas do fracasso • . 

Este estudo inicial enfatizou a necessidade de proced.i.rcentos 

precisos para e...'IT.rair urra arrostra de incidentes reais do deserrpenho de P2:. 

loto , suficientes caro evidência corraboradora às causas de corte I e qtE 

propiciassem critérios para ' avaliar o desenp2I1ho nos postos de pilotagem. 

A irrportância dedicada ao fracc.sso tornou-se um dos 

pios teóricos de Flanagan, pelo qual os corrport.arrentos ~trerros 

. ., 
prmcl. 

e pouco 

frequentes o::n.sti tuem marco na análise do trabaTho , sendo portadores de 

grande quantidade de infonroçoo, visto CJ1E a verdade absoluta costmra es

C'ClI'lik;r-se scb fatos h2.bitu.ill.s de baixa significMc.i.a. 
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A ooleta desse conjunto singular de fato$ foi e ainda é fei ta 

através de relatórios verbais e escritos, que subrretidos a Uffi:.l. triagem 

previa s~'O considerados incidentes cri ticos . 

A triag::.-..m dos relatos tarou a roncei tuação de incidente cri ti 

co, l::orém só rrais tarde este conceito constituiu-se num critério central . 

"Por incidente entende-se qualqüer atividade humana observa -

vel que seja sUficienterrente oorrpl eta em si rresrra. para permitir inferên-

cias e previsões a respeito da pessoa que executa o ato . Para ser críti-

00 um incidente deve ocorrer em urna situação onde o propÕsi to ou intenção 

do ato pareça razoavelrrente claro ao observador e onde suas oonsequênci as 

sejam suficienteme..'l1te definidas para deixar poucas düvidas no que se refe 

re aos seus efeitos li , (89 ) . ' 

Num segtmdo estudo, em 1943 e 1944, Flanagan investigou as 

causas do fracasso das missões de barbare..eio, pondo em evidência o estnJ:e 

lecirrento de descrições do dese.npen.l-}o real para piloto fornecidas por 00-

servadores conpetentes. 'Errbora 'nem todos tenham conseguid~ rel atar os 

eventos principais, os resultados possibilitaram recarendaçres inportantEs 

para os procedirrentos de seleção e treinarrento da Força Aérea l\.rrericana. 

Esses trabalhos de 1944 versaram especificarrente sc.bre proble 

mas de liderança no o::rrbate. Neles encontra- se o prirreiro e. .. ·1SaiO siste.rná 

tioo para reunir incidentes observados em ccrrportarrentos eficazes ou ine-

ficnzes de uma ali vidade profissional. Houve, desde então I um alargarren-

to na abordagem dos ,carrportê:rn8ntos, extrerros" na rredida em qu2 se passou a 
. ... . .. . . , .. . ... . . .. . . . . .. . ... , ... . . , . ... . . . ... . .............. . . . . ..... " ." . '" " 

(89) Flanagan,J .C . -- A Técnica do Incidente Crítico. In : Arq. Bras.Psic. 

Apl •• Rio de Jnnciro: Fundação Getulio Varg.".ls; '~ (2): 99 141, abr .1 

jun" 1973 , pãg. 100. 
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levantar caUSeS do sucesso e insucesso Em liderança no carbate _ 

Outras é!plic.:l.ÇÕes, após 1944, servirum à consoUclélção da Téc

nica do Incidente Crítico na qualidade de rretxx3.o de análise de traballl0 , 

onde concentra-se o maior nlmero de estudos. Além desta m:-ea, a Técnica 

apresenta bons índices de validade COiTO instr1..urento de rredida de desElrpe-

nho típico, lTCdida de eficiência, treinanento, seleção, classificação, 

aprinorarrento e adaptação . de sistemas, rroti V2I;ão 1 liderança, aconsellml1l2Jl 

to e psicoterapia. 

Una pesquisa recente na área de avaliação do deserrpenho confiE 

ITOU a apliec.tbilidade dos incidentes cri ticos em pesquisas correlatas 
... 
as 

da análise de tr:élbalho, reafi:r:rrendo a diversificação do rrétcrlo nos dias 

atuais. 11S possibilidades de interagü."em análise de traballl0 e avaliação 

do desenpenho pelos incidentes cri t:i.cos provém das exigências cri ticas, ~ 

no produto da análise do trabaTho, que servem de ponto de partida para ne. 
delos de avaliação . ~ classificaçãO de pessoal. 

A conrei tuação das exigências criticas só tomou-se defini ti-

va nos estudos de 1947, quando Flanagan posicionou-as caro o principal ob 

jetivo de uma análise de traball10. O autor propôs, :na ép::>ea, que os pro

osdirrentos desenvolvidos para a análise de trabalho deveriam ter por f~ 

lidac1e a àeteJ:::I?.:i.nar;.ão das exigências criticas. Este objetivo passou a r~ 

presentar um de seus nais relevantes pressupostos teóricos. 

Com esta Ireta Flanagôn e . vários pesquisadores , inclusi v no 

Brasil, têm tr~alhaào, porque determinar exigênCias parece um dos prece

élirrcntos eficazes para extrair infonnaçÕes de trabaTho de fato essenciais I 

cem t:ll1B. vant..agem particular: o conteÚdo da exigênCia critica abrans~ a 

integração dos fatores ccrct.=XJrt.zmentcús (t.rabaThéJdor) e fomais (tréJbalho) 

ccrrbinados de forma única e inseparável. 
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15.1 Princípios Teóricos 

O objeilvo plÚlno l LcUa1. da.tecJúc.a e htcü.c.a.tL e.xigé:I1Uai> c.tc1tL

C.M de.:teJullÚtaJ1-Ú!Â dai> di6e.tLe.nç.ct6 C-Jt:tJte. êxi:to e. Ó/ta.c.a.6~o no deó emp5:. 

nftO de. WncL pa.!c-te. 'ünpoflitcuúe. do .t.tw.batho . O conteúdo de cada exi

gênci.a incliC'..<rrá um purffictro final desejável, a partir (10 qu:; se 

verificam ocorrências de desvios pura um pólo infe.rencial posi ti V'O 

( SUCBSSO) ou negativo (fre,casso) . . 

Considera-se a exigência tnnél. indicação indireta das o.iferen

ças entre SUCBSSO e fracasso, por resumir m.urlêl afinnação. semântica 

"ideal" os carrportarrentos situad.onais de deserrq;:-enho up:ropriado e 

inapropriado. 'Logo, o analista precisa conhcCBr prirreiro cs com -

port.arrentos específio':)s de ê ..... 'CÍ to e fracasso de um poSto de traba -

lho,. para propor as exigências críticas do posto ou função até ge-

.' nerilizá-~as para um cargo • . 

Conseguenten-ente, ' a descoberta ell1?íriC<J. das exigências críti.

c.a.s far-se-â por intenredio da distinção factual de característi

cas discrlln.inadoras entre SUCBSSO e fracasso durante o desenrolar 

de Uffi3. fase do trabalho. . 

AI:, e.xigê.nua6 c.Jr1;tLc.ct6 de.:teJunútaJn e.m :teJl.mo~ de. c.ompotr.ta111e.m.:o 

ai> pe.c.:tO.6 ~C.O.6 e. ~e,te.van:tu do de..ó empe.nho 11.0 :ttta.ba.tfw humano ~ 

Em . síntese, significam conjuntos de CClItIX'rtur:'entos aprcpriados (fO 

sitivos) e/ou inaprcpri adcs (negativos) de Uffi3. dada categoria. A 

eles designa-se por positivos ou negativos , ITB.5 a exigência rejei

ta este tipo de valoração pois rE..'Presenta um conjunto intE..::.grado de 

a::mp::>rtclIrentc6, que ~de o valor de ali vidzdes parliculures e es

pecíficélS para assumir propriedades sistêrl'J.C<ls e abrungcntes. AI:! 



e.x..i.gê:11CÚtó podvüío a;Ce me..ómo ILCpfte..óe.YÚM. lI1e;tctó olLgaJÚ ZaUOnCÚlJ , OpeAaUO

nct.üzaclaó a l':1ve.l de. de..ó e.f)jp~Jlho . 

Em Úl..-túila allãLwe., a de..tvwt-tltação dctó e.x..é9ê:ncJM CJUlic.aó e..ó

;tá óWldamc.n . .ta.da. e.m pJLinc1pio.6 ele. ob.6e.Jwação -i.nCÜlLe.,ta., 1)J...;~to a d0~.tiJ1.ção 

óacúwi.. clet.5 c.a!1..ac.te.Ji,t.6tic.ctó cüóe.ILe.l1uado.w.ó do .óuc.e..ó.60 e. ólLac.ctó.60 .6e.1L nU. 
m pOlI. Wll obóejtvadoJc.. .Ugado ao .tJw.balho (e. Hão peto aYlaLw-ta. CÜJL(~ . .tcune.l1..te. ). 

o passo inicial consiste em so11cii:.t.lr do· observador apenas ti 
. -

pos siJTples de julgarrento, originados de sua observação direta, e avalia

dos pela OJncordância'que possuem cx:rn os o'!:>jetivos e metas da atividade 

profissional. O critério teórico para aCEitar um julgUlTento c:D.1O fato de 

pende da obJe;t.{,0idade. ·c.oyi..ti .. dct . ria ·ób,5éJi.vcLÇâ.O, que se define p:!la tendGncia 

de um nÚ!rero de observadores emitirem o ID?SITO relato. Portanto, a objet;i 

vidade dos julgarrEntos depende da precisão com que o dJjetivo da ativida

de é definido e ela corrpetênc:i.a do obserVador ao interpretá-lo no inciden·· 

te * .' 

Esses julgarrentos são selecionados de acordo cc:rn o critério 

acima, mas diretnrre11te detenninarrr-se pelos princípios específicos que nor 

matizam os ccncei tos de ccmport:arrento e critico. 

-Carportarcento tr~uz-se por um conjunto de açoes, interpreta-

do através de respostas particularizadas.No oonceito de oonportarrcnto cri 

tico tais respostas reqU?rern justa definição can resr:;ei to às rretas que se 

quer operacionalizar por rreio das ações. Isto possibilita classificar os 

c:x:rtp)rtarrentos em duas categorias positivo e negativo. CompolLtame.1do 

* O escrutínio dos julgamentos relatados (incidentes) feito pelo analis 

ta, mctodologicmnente, vai compor a t erceira fase de análise, explor~ 

da adiante. 
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pO.6ilivo e: aqu.ele. tI1CUÚóe.6to pOJt wn c.onjwúo de. aç.M..ó c.o oltde. nacla.6 

peto .6.tfjlr-tMc.ado da.6 1ileXa.6 do .6'úte.ma. Ao c.ontJtéiJU.o, o C.O lllpOll;ta.

me.i't4:o ne.ga.;t{.vo de..6v.ta-.6e. do padJciw lõg.tc.o c.aJLCtc.;tmzal1do-.6e., pJt.tn

c ipalme,nte. , pOIt eJtTl.1J.6 de. tJI..oc.a ou. on~i..6.6ã.o de. /te..6pO.6taó . 
. . 

0.6 c.OI1:pOJdame.l1tO.6 c.JLLtlc.oJ.:, plte.6J.:, u..po.6trune,l'l-te. c.o n.tJwlam a .6 u.b j!!:. 

üv.tdade. do.ó julga1l1e.nto,5J tão c.onde.nada po/t Flwlagan, por...que. tJta,.tCUll 

de um c.onjwlt..o de. ILe..6pM ,tM Upe.c1ó.tC.M te.oJúc.ame.n",te. .6.t:tuadM nM 

e. WteJ}!.tdade.,5 da C.WLVet. 11OJUilai. de. du eJ)lpe.nho . A propr o edade dessas 
. . . . 

respostas ÉS levanb...da em estreita cx:mexão com os acontec:irrentos 

factuais relatados e esse procedirrento deve a j ustar da TIBlhor for-

ma as caré'.cterísticas da conduta às do aoonteciJrento, afastanà.o ~ 

f erências sobre o contemo dos julgaTP..ntos relatado...s ~lo observ-a-

dor. 

15.2 ~ · ~etodo l og i a : 

Estabelecido o posto ou a ftmção de trabalho o analista deteE, 

mina a anDstra de cbservaoores para a coleta de incidentes cri ti-

COS. 

o proa:rlin-ento nBis ccm.nn t orna carro observador pessoas q1.lI2 

executam a função ou estão diretéUrente relacionadas a ela (supervi 

sores, CCX)rdenadores etc). Entret:mto , para certas ftmçees pc-

der-se-ã esoolher usuários dos servIços prestados pelos cx:;upantes 

do posto * . .. . . · ·0 o · • • • • 

o t ' •••• • •• • ' . ' • ',' , • ' , ', ' • • • •• • •• " . ', ' . , ', ' ,',' , ' . ' ,7 ." t ' •• • • • •• • , ' , ' . , ',' . ,' •• • • • • • • ' ,' " • • • •• • • •• •• • 

'i( A validade deste procedimento foi testada por R. F. Hagner e outros, 

em estudos realizados no Dep. de Psic. da Univ. de Pittsburgh , a 

partir de 1949. 
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A dctenninaçã.o da urres tIa vuria conforrre a natureza do traba-

. lho em estL.xlo, ou se j a, ela admitirá 1]11 número de infonnantes tc""\.nto maior 

para trabalhos ca1"~lexos ou mui to especiali zados e rrenor para aquel es cl~ 

sif icados simples . Esta variaç;ão da élITOstra liga-se aos critérios para 

st~~1der a coleta de relatos. 

A coleta é , geralITl-'J1te 1 suspensa quando o índice de redtmdân

cia dos acontecJril2Iltos relatados é avaliado carro satisfatório pelo anali~. 

ta. É lÕ:Jioo estimar um inCl.. .. errento rápido deste índice em trabaJJlOS sim

p Ie s , cuj a tendência reduz a ô.ITOstra de rel atos necessários . Em contra -

partida, ela deverá anpliar-se nos planejamentos de trabalhos cmplexos 

que favoreçam observações de fatos conportarrentais di versos. Nestes ca -

sos, o analista precisará de alta sistematização ao detenni.lli:rr a <:1.'TDstrél , 

rnar1ipulando de prefe.rê .. ncia tanto a especialidade profissional caro o núnB 

ro de observadores. 

A escolha dos critér ios de auostragern é básica na 'Técnica dos 

Incidentes erítioos. Jo Anne Smit (1952) demonstrou a existência de dif~ 

re.l1ças substanciai.s entre os padrees de incidentes crítioos relatados pe

los estudantes e pel a faculdade , n1]11 estudo de exigências críticas dos 

instrutores de cursos de Psioologia Geral. Sua. oontribuição teórica rev~. 

lou a influência dos critérios utilizados na determinação da arrostra so

bre o oonteÚdo dos relatos . Consequenterrente, é 'élconselhãvel rranter urra 

harogeneidade na anostra para não dificultar a análise dos conteúdos, mi

nimizando ao náxi.nD inferências subjetivas. Este cuidado é indispensável 

quando se estuda trabalhos de alta crnplexidade, qu2 exigem estruturação 

ccgni ti va no período de relato dos inforrres e conduzem a inferências sub

jetivas. 



Especificados os cr:Ltérios de an'Ostruge.m, o segundo P':L,!j() I . 

todoiógico será a cole~l de incidentes críticos . "Condição necess~ J ol I 

ra esta fase é qu~ os cal~:)()rt:<Jrrentos ou resultados ooservados sej um i l'/<J! 

ados, classificados e registradCG , enquanto os fatos' ainda são recenlf :, 

na lrente do cbservador. Seria desejável que est~s cperações fossem ·f, · 

adas na época de ooservação, de maneira que todos os fatos rcquisi tadlj j 

pudessem ser detenninados e verificados. A ITClmria será m2Jhorada se 

aspectos específicos do que deve ser observado forem definidos e se :..: 

operações a serem efetuadas, OOln respe:L to à avaliação e classificação 1'..r 

rem claranente especificadas ll (90). 

O cr:L té.rio teTIl[X) para arei tação dos incidentes críticos ' < 

con trolar interpretaÇÕ2s subjeti V<lS; propic ' ando aos incidentes recen ~ 

\.ID1 conteúdo r epresentativo de acontecinEntos reais *. Este critério :':- _ 

malnEnt.e incluído no estímulo-padrão ou pergunta-estímulo elaborada . ;. 

a fase de coleta de dados, que pode ser aplicada indivualrrente ou em 0":;.-..... 

po aos observadores , pelo analista ou ITI2l'Tbros de sua equipe. A pergtUl ~.

'estímulo foi utilizada por Flanagan para direcionar a recordação do cn;' 

vistado. 

Finkle realizou \.ID1 exper.iJrento cem o objetivo de tes·tar 

lação entre o conteúdo dos incidentes e a fonna da pergunta apresent..t\ . 

aos sujei tos, m:mipulando o grau do desvio a::xrportaIrental esperado : , 

dutas levem::mte afastadas da nonra ou can desvio substancial. Os rcS \l 

dos publicados em 1950 verificaram que o conteúdo dos incidentes n~ 

(90) F1anagan, J. C., loc. cit.) pág. 115 

i( A importância da coleta camp os ta por incidentes recentes foi cll' n'" 

trada por J. A. Nagay, em 1949. 
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m:xlifica signi.ficativarrente em função do grau de \..:esvio sugerido pelo a'1a 

lista, pois as pessoas enu--evistadas relataram incidentes representativos 

de desvio substancial de nonna, sem l evar em canta o teor pred.so da per

gtmta-estím . .1lo. Sua fonnulação deve, no entanto , adequar-se ao trabaJho 

em si, à aIrostra c aos objeti\los da pesquisa. 

Um exenplo de pergtmtél.-est.l.rnulo pede s:i.rrplificar e ilU!3trar a 

explicação de nuanres administradas ao estímulo para a coleta de inciden

tes positivos e negativos. Transcreve-se a perglIDta-estímulo da pesquisa 

o::::rn operadores de Usina IJidrcelétrica e Subestação, realizada numa e...'Tpre

sa do Rio de Janeiro, 1972/73. 

"o senhor pcx'1eria desc-reve:::- os fatos gll8 te..11ha dJse.rvu..do i d:: 

preferênCia nos Úl tiIros tres lreses, em que um Cperador, no exercício de 

suas ta....---efas de rotina, tenha realizado uma parte do serviço de maneira 

notadarrente eficaz. . 

Descreva a situação corro OCOrl:eU, as circunstâncias em que 

ocorreu e exatarrente o que o Operador fez. Por favor não nos cite nares". 

A proposição para a coleta àeincidentes negativos foi . apre

sentada caro se segue I logo apÓs a tcrnada dos infomes posi ti vos : 

"Agora, então, o senhor poderia nos descrever os fatos mais 

reCT'-.l1tes que tenha cbservado, nos últiIros tres rreses , em que um Operador, 

no e.xercício de suas tarefas de rotina, teI'I.ha realizado uma parte do ser

viço de rraneirai notadélIreIltc,' ineficaz. Por favor; não nos cite nares". 

Observa-se no exenplo que a fonra da pergunta delimita o pos

to avaliado ou a função, o espaço entre a ocom.nd.a: do fato carportan--en-' 

tal e do relalo c a disposição de él...o:;f.cctos õrnbientais e respostai:: do tra-
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baJhaàor. Entre canto, aceita-se, muitas vezes, relatos cuja ()(X)rrência 

ultrapassa os limites de terrpo pré-deternlinados na pergunta. O analLc:ta 

os areitarã se evidenciarem grau satisfatório de redundZmcia ou quando 

constatar que a recordação é feita sem hesitação. Se isto ocorrer , inve~ 

tigará os po:rm:mores do acantecirrento findo o relato, para averiguar a 

coerência dessa recordação. 

Aplicada a pergunta-estímulo tem início a coleta propri arrente 

di ta. Testa fase o analista anotará os incidentes cem o maior nÚIrero de 

detaJJ1es , no caso de relatos ve.rbais. Este p:rocEdi.rrcnto utiliza os prin

cípios do rrétcdo de entl.-evista individual ou de grupo, errbora possua ca

racteristicas singulares ; 

a ) é desejável qL18 o entrevistador situe-se oan relação a em

presa i1rediat:arrP..nte antes de dar o estímulo, apresentando

-se de medo breve para evitar questi.onarrentos irreleva'"1tes 

aos objetivos da entrevistai 

b) · o objetivo do estudo é explicado com clareza aos observado 

. res I rrencionando-se as exigências da atividade profissio -

nal como resultados prováveis. Se houver hesitação dar-se 

.-á explicações mais campletas sobre o valor e uso desses 

resultados ·e, 

c) o caráter anônirro da investigação deve ser lerrbrado sem

pre que necessário for repetir a pergunta-estímulo e evi -

denciado, de certa forna, para a coleta dos carportarrentos 

ineficazes. 

Na entrevista de coleta dos dados evitam-se ccrrent.ários ten -

denciosC6 apÓs a forrnulaç'.ão da pergunta ao sujei to, devendo ser neutras 

as palavras de quem entrevista. Esta atitude encoraja o entrevistado POE 
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que derronstra ronfiança em seu relato. Se o analist.:"1 perceber feIo rela

to que houve má caTpreensão do estímulo prq:osto p<:x::ierá repeti-lo, ilus' -

trando se conveniente. Na suspeita do relato abranger apenas parte de um 

evento maior encoraja-se o ,entrevistado, resumindo--lhe o essencial e ano--

t ando novos detal hes que ccnplementern o evento. 

A coleta desenvolvida por entrevistas de ç,rrupo segue os IT-es

nos critérios intrcx:1utãrios da entrevista individual , mas requer ~"plicar 

aos observadores o rroti vo que os faz int.eç,rrar o grtlfÕ devidarrente qllalifi 

cado para a pesquisa da atividade profissional. As demais caracte:r:"Ísti 

cas acima epresentê3dé's permanecx;rn, pocim o analista deverá certificêU."'-se 

sabre qualquer dúvida antes de apresentar a pergtmt..a-estímulo. 

Para facilitar a aplicação dGssas e..l1trevisbs, a po-xgunt2.-es

"tÍmulo é fracionada carrpando-se caro um questionário e a roleta procede 

m:ma seqüência de ~-espostas escri tap. Quéilldo o nÚITero de entrevistados é 

reduzido I pcx3.e-se ler as reS};X)stas dadas à priIreira questão e , assim, es-

clarecer dúvidas eventuais. 

Além das entrevistas individuais e em pequenos grLlfOs outras 

técnicas são sugeridas por vários autores. Se a arrostrà for extensa o 

procedirrento rrais adequado será a coleta dos dados por meio de questioná

rio *. Naturalrrente serão inúrreras as cDrnbinaçêes entre os procecli.rren-

tos, mas a e...'<P8riência tem derronstrado que indepenq.entemente do m::rlelo da 

perglIDta, os CXJIri211tários intrcx1utórios desfrutam àe singular ~rtância. 

Quando esclarerem na totalidude os cri térios da coleta de incidentes, os 

resultados probabi listican-ente equiparam-se aos obtidos nas entrevistas 

diretas. 

'/t As vantagens c <.lesvantagens <.lo uso de questionários em análise de tra 

balho podem ser revistas n.1S pâgs • . 70-1 

..... ~ ...... 
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çCes e acopla prexx:xlilrentos de entrevista e questionário. 

Existem, adernais , as Folhas de Registro ou Observação. Elas 

se baseimn na técnica de protocolos escritos e usual.rrente as forrrB.s e.1pre 

gadas são : o registro do :incidente com detalhes carpletos no m:.rrcnto de 

sua verificação e o registro " em formulários que descreve .. lT\ a maioria dos 

tipos possíveis de :incidentes e colCY"'va.ção de uma. etiqueta ou rra.:::'ca no lo-

cal ap:r.O'J?riad~ lt (91). . 

"De posse dos relatos dos :incidentes críticos procede-se a 

U!11a análise do conteúdo dos meSJTOs , buscando isolar os ccxrportarrentos cri 

tica3 emi tidos r:elos ocupantes do cargo qt..12;· uma vez reunidos em catego -

rias mais abrangc....ntes, vão fOTI1ecer as exigências críticas a respeito da 

função, definidas em tenros cOlTportarrentclis" (92) . Essa análise e a o::xli 

ficação das infOJ:mélçees contidas nos x:elat.os segundo l2t.8g"O.das e grupos 

de categorias isoladas carrpCem o terceiro passo rretodolégim. 

Esta fase consiste, de inÍciO, na a:x:1ificação dos :info:rrres e 

no i solanl8nto dos carportarrentos cri ticos em categorias ou grupos de CO!Tr 

IX>rtarrentos. Essas categorias irão por enquadrarrentos sucessivos consti-

tui.r as exigências críticas do deserrpenho do IX>sto ou função estudada. 

o c.ompOll;tameJ't-to c.JÜ;t{.c.q é: ex.tM.1..do de wno. ou véVúa.ó Wz..c.~ 

tânCÁil.J.J, de.6w.n.do-~e c.omo o c.ol1jW'do de fLMpo~:ta6 evideYlcJ..ado Ylaque1a. 

Wz..c.~.tâncJ..a, c.l)..j ct dM crJ..ç.ão ba.ó:ta. paJLa. o C.aJLa.c..tVÚZa!L em .teJr.mO.6 po~ij..Á-VO.6 

ou Yle.gaU.VO.6. Ao dicotanizar os carportarrentos o analista deverá ter em 

rrente quer os objetivos pr:incipais do trabalho, quer os secundários . Além 

dos cbjctivos do posto ou função é aconselhável :investigLlr profundarrente 

. . 0 .. trabalho, .. 0 que pode)3e .' alcançar·.pelo .conhecirrP.-nto IX>nreI1orizado das 

(91) Flrulagnn, J.C., loco cit., pEgo 120. 

(92) Dela Coleta, J.A. -- A tccnica dos Incidentes Críticos -- Apli cações 

e Resultados. In. : Arq. I3ras.Psic. Apl..Rio ele Janeiro : Fundação Ge-

tulio Vargas, 26 (2): J5-58, abr./jun. 1974, pãg. 40. 
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tarefas e operaçces I isto é I pela especificação da lÓgica formal operaci~ 

nalizada na atividade o. trabalho. 

A descrição de tarefas e operaçees fundarrcnta o isolanento 

dos carporta:rrentos cri ticos, porque tanto esta subfase quanto a formula

ção de categorias mais übrangentes envolvem a experiência e julga.rn2ntos do 

analista , sendo estes nrus subjetivos que objetivos. As tarefas e cpera

çCes descriti:ls sedirrentum pragrnaticarrente todo e qualquer asr;ecto induti-

vo durante a categori7.ação dos cx:rrportarrentos e exigências crítiCc."'..'3 r na 

medida em que se alicerçam em dérlos concret..os de aperacionalizaç.ão. 

Flanagan refere-se a fase de cat.egorização es·tritarrente para 

indicar o proced.iJrento de retirada das exigências criticas, nas vê-se ne-

la duas subfases. Prjueiro, faz-se a cat.egorização dos cOIrportarnentos 

isolados e,quando concluída, procede-se ·ã cat.egorização dos grupos de ~ 

portarrentos já categorizados, de onde surgem as exigências criticas . Para 

ele, "o procedimento usual ê selecionar arrostra relativarrente pequena de 

incidentes den tro de um lote relacionado can a CXlITpOsiçilo de referência 

seleciontila. Depois que estas categorias-tentativa tiverem sido estarele 

cidas, breves definições serão f eitas e nelas serão classificados inciden 

tes adicionais. Durante este processo, nota-se a necessidade de uma rede 

finição para o desenvol virrento de novas categorias. As categorias-tenta

ti va são rrodificadas da m:meira indicada e o pI"O.-'"'esso continua até que to 

dos os incidentes tenham sido classificados" (93). 

M c.a-te.g o fU,ct6 - t e.n,tcU:-[ v a. .6 vúam c.o mpo Jttame.n;toó 9 e.n vu.c.oó que. 

p el!.rrÚ.-te.m in d.u,út o u;uw ó mCÚI.J e..6 p e.c2 Mc.o.6 e. te. vam ã. c.a.te.g o tú z a.ç.ão de. to d 0.6 

(93) Flanagnn, J. C., loco cit., pâgo .123 
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ç.ão dO-6 J...nude.ILtc e.OI~Ó0lI111e. aó 1te.6eAê./'tUM de.te-wlinadM 110 pltoe.e6-

-b0 de. anaLLó e.. 

A lte.de.6.üú .. ç.ã.0 dOI.> e.ompOIt.talile.ILtO-b e.ctte.golr,[zado-b de!};;' ottJ...gem a. 

C.a.te.gQ/{J...M ('J )lptaó, que. ILe..bLtLtOJil da de6bú .. ç.ã.o 6J.../'ta.e. d LUII ou lIicU,ó 

-
. -ã, p0.6tVÚO/tnle.lt-fe. , aOl.> glWp0.6 dI? c.ompolLta.me. /úoó e.a.te.goJu.zado.ó, que .. 

wna ve.z hc,de.MItJ...dc-6 tOItJ1C'Ji/-.<S e. ,u., e.)'t,t0.6 de. wila cl.a.MJ...üJ...e.o.ç.ão PCtlvtJ...c.!:!; 

1M e.om lte.-6pW:o ao pa.dr.c..o pItO á-LMJ...O I1a.l , CóútbeJ..eudo de. ae. o Itdo 

e.om a na..tUlle.za do rutbatho . 

tos roneei tos é:pr'3sentados I VJ...1110.6 te/(. a. e.xJ...g ê:/'tua. CJUlie.a Wila 

de. fibl,i.ç.ã.o 1í.e.utJut o pO-ó .. tCt 'ao-b c..OiiIPO:.;tc'uileJ"l;to-6 li ue. lhe. o Júg..{..l1ctm ) Ü a.ze.~ 

do-rr.o.ó pe.rr.-óaJr: que. Ff..OJ'tagan. lhe. wúbul.. wn e.a.Jw.xelt de.nola..tLvo. 4"'e-

sar de re<::Xh"lhecer a subjetivid2.C1e da Técnica, ele considera a pos-

sibilidad~ de ausência interpretativa na fOl."l11ulação do (>.xigênCi2S. 

E-bUtó e.o;te.golúM MI1a..0~ pItO vem, c.ol1..tudo , dO-6 c.ompotLt.amentof.. dJ...e.o.to 

rJ1),zado.ó ao.ó qua..J....6 o an.ctLLó.ta.lã. ..te.ve. a c.e.-6 f.. o , ac.Jte.-6e.endO--6e. o üa..to 

da pondvta.ç.ão da-b e.xJ...gênc.J...aó pILCJI.'J...tt dO-6 pVLe.e.lt.tuaJ....ó .de. e.ompotáame.,: 

Todo e.-6.óe. pItOc.e.Mo bU.ualllle.l1..te. lõgJ...e.o de.ve.ttJ...a. .óeJ1. den.o:t.a..;üvo , 

mM n.o bundo 11Wl.e.a o e: totalme.nte. pO/l.qu.e. uma . .ó we. de. j tL1..zo.ó pe.-6-

lJoa..L6 J...nteAóvLe.m, a.t.tci..bul..n.do valOIte.-6 J...1le.JÚ.ó.te.IÚe.-6 lia. pttJ...oJc.(..f', QUe. 
. . . . 

óaze.m a e.a..te.gottJ... zaç.ão e.-6e.Olt/Le.ga./t paJl.a. WJl .óe.IUJ...do e.CIlO.:tatiVO , POIt

QUe. advê.m dM 1te..ta.ç.ÕM e.JÚ.óte.Jí.te.ó e.n ... t'te. do.Ló ou. ma..L6 11 ócr.;to.ó " e.om -

polVt.ame.n.ta..L6, no;{:ctdM pc.1.o ana..w.ta. 
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15.2 . 1 - Tratamento das Exigências CI'lticas: 

Inj,cialn12nte as exigências cri licas pcx.'lem ser arnnnadas 

sd:> une orierrtaçBo metodológica particular I por excrrplo de noor

do can as variáveis envol vldas nos oor.portarrDntos , formando gra.Q. 

des grul)()S de ctrtcgorias est.:abelecidos r::el a reduç50 de lnn nÚIle

ro Imior delas , estipulado anterionrente . 

,Detenninndas as exigências , rotuladas ou nao nesses 9r:2 

pos , listam-se as categorias e l E:vant arn-se as frequ2ncias de ccrn 

portarrentos positivos e negativos para enoontrar a frequêIlcin '::~ 

tal de cada exigência critica. Extrai-se a seguir os seuS pel."

centuais , c.ucuJ.ac.os c1ireté:lnente sobre o total de CC:lPortarre.n -

tos ou extL'aldos para cada gra.'1de grupo de C<.'ltegorias , ql.l-? anab, 

sados penni tem canparar nunÉricarrente OOlllportarrentos positivos e 

negativos . 

Para inaior segqrança, calcula-se nesta fase a prepor 

ção de incidentes classificados caro positivos e negativos 1 can

parando-a cana proporção dos crnportam?ntos . :t: aoonselhável es 

tal::elecer o nÚITero nálio de conportarrentos' por incidente crí lioo 

porque os incidentes poderão referir-se a mais de tm1 CCXTpO~ 

to. 

, Ntnn:! análise oonple'ta , não basta sarente saber quais as 

exigências criticas requeridas para o deserrpcnho da atividade 

profissional estudada. :t: preciso conhecer além da listagem e 

do levantarrento de frcquênci<J.s em que ·medida elas são irrportan

tes. Procura-se, com este fim , estabelecer uma. ordem de irrpor -

tânciél , através da atribuição de pesos caracteris·ticos a cada ' 
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edgência. li. atr:Lbuição de peso'" res'llta eles atribuiçecs parciais d::! iJllXl,E 

tância , feit:"1S feIos ocupantes do po ... tc ou f lmção e/ou outros infOl1f.ant2s, 

através de u:n fonrulEtrio constrUlc1o cem este intuito, do qual devem cons-

tar ap2nas as instruçecs ne02ssãrias e a listagem de exigências . 

Doi.s mStod::X3 são indicél(.1os para c:.ttingir tais resul.t~dos ó n'.êto 

do de ca:nparação por pares e mé todo dos intervalos ou categorias sure3s1-

vaso O primeiro é, na pl:át.ica , n1-.us trabalhoso que ? m5t.o::io dos intcrva-' 

l os ou categorias succ;:;si vas, e est.e apresent a .:1 vantagC?m de üctcITilir~ar os 

julganentos de cada uma das categorias de Ufl1.a. relação num élinensio;1v.rrD:1to 

pSioolÓgioo , em um oontírn.lo psicológico , isto é I p2nni te transforr.l3.r lUTG 

esC'..ala de i tens em urn.a. escala ordinal, posicionà.ndo cada i tem em urna li -

nha ooni -í nua . 

Caso o analista esoolha o rrétodo das categorias sUCGsshras, ~ 

derá seguir o esque.rn::i ffi2todológico de ciilculos , abai..xo relacion2-do : 

tabulação das frequ2nC'.ias das c1él.5sificaçõ2s de c&da e..xigêE! 

cia crítica (ITEI-1) : a fn:.quênd.a de classificaçB.o dos j_tf~S 

é calculada para cada intervalo de classe, oonsti tuindo urna 

Matriz de Frequênci~ i 

cálculo das proporÇÕ2s de cada célula da Matriz de Frequên-

cias, .em relação ao nÚImro total de observações, constLtuin 

do uma Mat.ri z de Proporções i 

- cálculo da Matriz de ProporçCes Acumuladas, adicionando 

9 + 1 à cÉlula j, onde j oorresponde ã linha (item) e g . a 

ooluna (clas s ificação) da respectiv ma.triz, sendo g o Vél-

lor da relula na Matriz de Proporcees i 
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supondo ser vcro",c1cira a hip5tese de que as classifi aç02s 

possuem urra clist.ri uição nOl1nal de rrédia zero e desvio pa-

drão 1 d teTIninanrsc os vQlorcs limites de cada catEgoria e 

transfOl.lffi-se as prOt'JOrçÕ2s é)c:'lllnuladas em escores. Obtém-

se, ent:ão , a Matriz do Z :A. i 

calcula-se , a seguir, a l-1atriz das Difere.'1ças . Sc::rá CCHp<:''.€ 

ta de c:lulas d/tidas fela dimirlUição ?a cohma g + laca

luna g I isto é, da 021ula j (g + 1 ) a 02lula j. Tira-se o 

so:nat.ório das coltmas e suas respe.cti VQS n-éclias . Sonente 

as células rejei·tudas na M.atriz do Z implicam em células v~ 

zias na l-1atriz de Diferenças. No caso da diferença entre 

duas células ser nula, esta célula deve ser considerada 

quando· do cálculo elo afast.aIrento nÉdio em cada col1..ma. 

Colocando arbi trariarrente tnn vé)a de t
l 

:= O CVffi) l:iJni te da 

prirreira categoria. pcXie-se calcular os valores limi t es àas 

outras categorias (t 2 I t
3 
••.••. I tA - 1) adicionando-se su

cessi varrente os valores das rrédias encontradas , onde A é o 

nÚIrero de i te...ns existentes i 

- calcula-se a ~1atriz Tg - Xjg subtraindo dos valores de Tg 

(rrédias aet.nnuladas ) os valores das células de rresma linha e 

coluna da t·1atriz dos Z. Então , o scm:l.tório das linhas (exi 

gô.....ncias criticas) e suas resfectivas m2dias são calculados 

enco..'1trando-se a posj.ção de ruela exigência cri lica no conti 

* No cilculo da Ma triz do Z, os valores de z superiores a +20 inferio

res a -2 sio gera lmente dcsprcz~dos, por proporcionarem grandes dife

renças com pequ nas frcqu~ncias prejudiciais ~ valid~de do m~todo . 

Nes s e caso a célul a fica vazia. 
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psicológioo. 

1\ clétSsifi caçã8 final dos result..:::c.CG é fe i t.::\ associe.ndo 

-se os rrc:nores valm:cs ~s exig311ci<.lC' JT:.:~j_-.) :!J1!fort-:u.tcs , nedi2l1te 

uma transfollração do tipo Y = 1\ - X, C! ld,~ Y é o valor transfO!.-

rrado, K é UIl'a O)nst~mte ill.bit:â'ld a e X o valor orj_si."'1nl, an-

terior ã \~·ansformação . 

Uma. transfonnação destél nat'IX:-E.:7C~ f:tz-se neo::ssãria par~ 

obter o valor real da importância dn cx:k~ncia ~í lica na escala 

oontínua, devido as exigências prióri·cz..riéls rCCT-'..b2rcm na classi-

ficação os rrenores nÚl'reros inteiros , isto é , a ~x:i.g2ncia conside 

rada principal reC?b8 o rrGrrero Im, s ec;,ün:lo-se as de ITet.Jor iItp0E 

tância. 

o •• 

1502~2 ' ':' ' Críticé\ ' L'ôgita 'é ' ~letódó'õ~'ica = 

un maior deta1l1arrento é nece~;s5 .. d.o p:rra enfoc..-rr. rertas 

particularidades da Técnica dos lncicc:ntss Cri tioos. Os pontos 

selecionados pura esta ccnsideração teórica e apreciüÇ20 crItica 

refe:re-se; ao" LU 6 . elo . mêto dó . .(ndu;f.:..[vo , por Flanagun e colabora 

dores ou outrOG . técnicos I e ao . ,é JJ5 ÚJ),r.t . elc . . ,{JilpUc.açã6 . .tÕfl,éc.a. 

atravé-s do qual se deduz a exigência cri lica. 

Confo:are a abordagenl prC:CBden l:e I us exigências cri licas 

consistern nas categor izações resultantes da hierarquização cos 

CCl'1.JOrt.am?..ntos cri licos. r::e éioordo can esta foma de proceder , 

o hJ .. ld.e.ma. ;tr..ÕIÚC.O de. re.a.na.gaY!. e.Vtvo.tve. um c.ol1ju.n;to de. pltoc.e.cürr1e.n~ 

;to/} que. pJr..e..te.Hde. .6 Vt ..tnte.,úz.ame.Il-te. ..tnclu.ti..vo, visto ill3 exigências 

serem gcr.eralizaçÕes Últ.imas de fatos p<rrtic.."UlaJ."'es . 
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No e./l/Útnx.o I o LLÕO do I1Iê;todo J...l1d~vo eJ1c.OJtb:rt-~e. , YlO C.MO , 

nJUU1c.(WieJLte. c.o/1lpJwmeX.,[do, devido a J!l(t,tcUteza ~~eHc.J...a,f. cr.br,(b((I.da ã eugê./1-

c.J...a eJ7.l;t{.c.a. ~eJt a. JUlúia wr.epo /1.deJ!.a.Jue de.,ó:t(J. c.omplloi;jc;túne.nx.oi po~ o pJw-. 

C.e.M o de 9 e./1e/uLUzação 6,[c.a c.on-tcullJ...J1ado pOIL J...d&.a6 e h.,[pÔ;l('.1, e;!:. piLe.V.(a.ó 

6oflmu,eadM pe.i.o aYl~:t(L do :t:w.bCl1.110 J'LO d(!.C.OJULCJt da aJ1âL<:...6 e_ do c.o nx.eu.do 

do~ J...nc.ide.n:teó c.J(,"U:ic.o~ . 

Essas est1..-uturas pré-'conccbidas funcionam corro pc.rcslas hipo-

téticc--d~duti vas, que pré-estereleo2l\l o processo de generalização e fazem

-no fracassar do ponto de 'lista de sua for.nlliação 1..:c5rica. Aó e.ÚgêHUa6 

uÜ;ti...CaI.J alLJ umem, c.o /-w e.qLte.J1x.em ente., WJl a1l pec.t.o 'de 60fl:11Cveização id e.a.l , C.tt

ja1l c.Mac.t.vr1.l:JÜc.M ~ã.o e.m ulj~r, la CU1âLú.,e. ind.uJ.).va,ó: 111M ao c.crwtâJúo W1ia 

d.a.6 ba1l e..6 de..6:ta i/1du.ç.ã.o ~ fúpo;téXic.o-de.du;Uva. 

Can efeito o .retodo indutivo "proceck~ dos fatos às gBneraliz~ 

ÇDes , à fonnação dos conceitos e às estruturas teóricas baseadas em fil. ...... 

IreS fundanentos enpíricos , fatos cbsel:váveis diretarrente" (94), que se 

representam pelo exarre de cada caso. Na técnica do Incidente Crítioo es-

ses fatos serão os próprios incidentes observados em cada caso. 

Os critérios indutivos asseIt'elharn-se 3 generalizé.1ção indutiva 

do pr.i.1reiro grau ou 11 inferência que vai de enunciados particulares a ge-

. . . . . . .. . . . . . . .... . . . ........ . . .. ... . . . . . . . . . . . ...... ... .. . . . . .. . .. . .. . , . , .. . .. ... . . . .. .. .. . . .. . 

(94) Holman, B.B . - Teorias y Sistemas Contemporaneos en Psicolo8ia. Bar 

celona-M~xico. D.F.:Ediciones Grijalbo, S. A., 1965, pig. 18B-9 
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rais" (95) , entretonto resultam num baixo lúvel de generaJização. Esta 

fomE. de classificar: SL~ siInil aridade entre todos 0_ "enunciéldo::; " parti 

culares e o enunciado generalizado. NWJ1a aJ'Laiogia M lteg Jla6 r.e in6e:LêH

cJ..a cJ..Cl /.-úóic.a .6 eM PO/~.6ZVe.1. complLeel1dvL c.eda. c.olllpoJc;ú(meJ'tto CJ7.Lt).cc COlllO 

(UH "<?Ilwluado pCU1,ti.CUe.(V'~", c.oH-óidvWJldo, pO:t o(~tJr.o .e.ado, a6 ex,(,9~11cJ..a..6 

g eHVtal..{.Zo.çÜ~~ CJIL!.Yl.cJ..ada6 a pCllLtút· do.ó p/u.mWto.6. 

A argur:'f2.ntação ep.:i.st.elíol~ica, contudo, é fu.'1d.anento Gritico 

• 
à i.ndução e11pirica cúnfrontand.o-a can o lTétoo.o e.'q?2.rÍJ.-rental guc f 'l:21Tbém 

apoiado no asp2cto EWI.Jlrico , usa o l::eveSafl"2rlto d2 variáveis c tr<:rVBO das 

' !!:YJIta§.-!!~ c.ol1):-'LCudaç.~o . elil(J:úui.c.a; que possjbilitam apoiar hipÓteses en da

dos observávels e não construi-las u. partir destes . 

T aivez paJLa nuJwiú-zcr.JL CU> óa.e.hIU do P/lO c.ecümen-to 

da , TêcJúc.a. dO-6 l ncülel1-teó CJÜ;U.C.O/~, F .e.aI1o.[Jan tenha .6 e u;tLUzado de. paJLC.e.

.e.eu lúpot'ittc.o-de.dutévcu> óOJnJ1LtiadM dWtal'tte. o pJtoc.e.ó-60 de. anãLú., e. do.6 -<-n

cJ..de.n;[:06 , que. c.oma.l'1.dam aó c.a.tegoJúzaçõe.ó c.om·Jo;dame.n-DU.ó, a;te: Mut e.l1unua-

ção . ó-<-nat e.ugé:llcJ..a uJ~J.,c.o.; pJtOvocaY/.do um urLto da -<-nduçã.a ã: de.du-

(95) Bunge, M. - La Inves t igncion Cientificu - su estrategia y su f ilc

~ofia . Barce1or.a: Ediciones Ariel, 1969) pâg . 271. Bunge dis tingue os 

.níveis infercnciais no capo 5 e 15, determinando duas f ormas de ind~ 

ção: do primeiro e do segundo grau. A genera1Í2 'lção do primeiro 

grau pode ser identificada quando um comportamento contingente ê ge

nerali zado ã um ... lei de primeira ord~m, enquanto no seguncb grau de 

i ndução verifica-se a generalização de uma lei de primeira o~dem a 

outra de segunca ordem. 

Bunge ainda observa él inexistência dos metodos indutivos, m0l! 

t rando haver uma atitude de induçiio, na qual i ntervém outras hipote

ses infcrênciais. 
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Este s lto sugere; una forte tGndência 
~ 

a cirCLuaridade , na 

qual se p2rce.re o uso de parcelas dedutivas no preenchirrento dos espàços 

inferenciais provocados pelo ato de induzir. A c.Lrcularidade evidencia-

se quando de uma. hipStese ocul t.~ e não claru se estabelecem hipóteS2S ps-

l ;;ls quais se deveria deduzir o ucidente Cf delXJis, utilizam-se deste corro 

dado empírico para chegar a una f oma pseudo--indutiva de oorroboração da 

hipStese irücial. N(V~;te .óentido , )Jode- /~e concJ!.tú.Jt que f,wnagan ao te.lttf{)L 

o mex.odo ..tl1du.t<.yo JLeuú eJl1 pJtoc.c.cümenxo.ó ft-i..po;twco -de.dLl.-t<.\JOÕ, Vw.o c...f.CUu:1-

me.nte expuc....Uo..do.ó e óOJU11o..Uzado.6 de. modo cLi..4 c.utlve..e. . 

A .ó egunda que-ó:tã.o c.!!l.t<.ca é: óOlUllulacÍLl eJl1 .teÁmo/~ elo .6-0s..te.ma de. 

-úr.pucaç.ão lógica que. conduz Ci obtenção da.6 e.ugê.nua.ó pCU'..a. o .tJw.ba . .tho. 

Partindo elas tabelas funcionais da iITp~ icar~~o I'iB.terial , r;are-

ce que Flanagan recorre à implicação natural ou fomal na Técnica do Inci 

de.i1te Crítico, cujo a..specto básico está na veri ficação errpiri.ca. 

Para se ôiscut5.r os _ critérios dessa implicação, tom:mDS de B. 

Hata10n (96) a SUfOsição IIque a irrplicação natural ( + ) é urra relação 

que quando CQ.'1pleta dá lugar 0.$ rresmas Jnferências que a implicação I1B.te-

rial, do t.ip:> : 

p- q p- q p - q p- q 

- -p netO q na.o p - - q' 

q -
MO P q Jnde.tvuni..nc..do p _ ,(nde..-te.lUllÁ..nado 

(9 6) Matalon , B~ - Étude Gênétiqu2 de L'Iutplication. In : Piage t et alo 

Études D'Epistérnolagie Gênctique : Valo 1.'VI. Paris : Presses Univer-

sitaires de Francc, 1962 , pig . 71. 
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Tendo por mocblo de discussão o esquena légiCO-'flBteri al acirra 

e a suposição de !>1atalon oonsidererros ' E. a exig3ncia cr:i:tica , cujas p~ 

priedaàes rel aciol1élin-se aniJ.logicarrente oom as propriedades verificáveis eb 

deser.penho , sinbolizado por ' i . 

l\drri tindo-sc I então 1 ' l2. c:x::EJ o requesi to ideal e i cr.ro 

desrnpenho ideal fix.::dos e..'11 conoord3ncia a::rn as metas do cargo 1 porque se 

apliCém1 para o currpriIrento de seu rojetivo, donde no,tar-se--ã certa fragili 

dade no sisrem-:l légioo or i ginal de Flunagan. 

o aJ:g1..:tmento que está send.o leva:ntado func1arrenta-se no m:X!0 

romo a exigência crít.i.ca (detenninante do carport.an-ento) é deduzida da ve·· 

rificação de um deserrpenho. ' Uma. lLe.laçã.o de.ó:ta. I1a.:tUILe.za mo.ó:t.lLo.-.ó e ? / q I 

onde ' E. é. ,.eõg-Lc.amen.,te bLde,t~'1mú1a,do, pQ/(.que, ao i> e deJ...<.mLt.Ut o c..onj u.nto 

nega.:ti..vo I :todO.ó Oi> aema.,ú ac..onXewllentOi> ü-Lc..am homogenuzada.ó, não pVÚJú' -

fudo apon.:ta.IL Oó c..olLlLe.ópondeflXtU po.óLüvoi>. 

,Hã t.l:-es rroc1.os de sistana-tizar a indefiniçã.o de E. pelos pr~ 

,cípios da irrplicação natural, possivelrrente, adotada na Técnica do InciG.E::l1 

te erítioo : 

Se o deóempenho e: pO.6ilivo (ql , ou .6ej a , .óe o c..ompoJt

tamerU:ú e: c..onc..eb,ldo c..omo WJ1 evento que anXe.c..ede. e/ ou .6uc..e.de. wn 

htúdel1x~ ou Wl1 aci.deiU:e, a. Jteh1.çã.o que. .6 e .6 upõ e .6 eJÚa do tipo 

? / q; to}[nartdo h npo.6.6,Ive.l a de.6ruçã.o . de um ' E. 

idea.e. ou eugê:Húa CJt1.tLc..a l . 

' .. 

(lLeq u e.ó d o 
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üdadel.l 

a J ~e o del.lQJripenJw r..c.gativo e conceb.<'do como WII e.ve.n.to (q ) ILS;. 

laúonad.c ao inúden.te. ou aúdertx.e , a IU?.1 .. ação que ~e .6Upõc. 
, 

Mur),a do tipo ? / q; onde tOIU1a-.6e. novamc.I'U:e. -tJ)!PM~ZV e.,e. a 

de6,úúç.M . de. W11' E. (Jte.q lteó,ao i de.al. OLt e.xigê.nd .. a c.JitUca ); 

bJ ~e o dCÁempel1lw He..gatillO ê c..oncc.b .. i.do COlHO um Não-Eve~Lto 

{ .... qJ, pode/L-.6e-ia iJtne..JWr. (p ->-q J -t- ( ... q • -p ). Ma.6 palra 
... 
e. o 

E. pa,~.a, a.6lJ.ún , a.6..úul1aJt a ,ÚllpL-~cação p ->- C(; o que .. e: -tJ11· · 

POlJ.6,tVU..6e . E. .ú; e: ge.neAilizávet CL parvtúL da veJt.Á.·úica

. çã.o . de e\}en.to~ e /tão . a paJtÜJt de. n'ão-even:tlJ.6 (ou aU6 ç....n.ú a 

de even.to~ ) . 

D2starte a negação de . E. possa irrpliCc1.J:.' materialnente i (~ 

los p:cincipio::> da t.al:::ela de :Lllplicação condicional) I isto é irrelevante 

para o prablana abordado, porqm do ponto de vista fonnal ou de urna inpli 

('..ação natural o nesrro não ocorre. POIt ou;tJt...o lado, .6e adota":iliIO.6 ai.> c.ol1di

. ÇÕel.l de veJtdade el.lta Itetaç..ã..o . COJ1.til1ua.!L.á bULue.vanx.e Ite cail1do /tWila Últc.uio. 
. . 

ILidade, em vbt..:tude da.ó pItOpo~,[ç..õ~\ na..W/LCU.J.> depe..ndeJteJil exc1Miva.lIIel1.ie.. de 

~ua veJ!.ióicabilidade eJnp:úú.c.a (na medida em que el.lta. cúmp/wvaç.ã.o pltel.lWlIe 

o conhec) .. liIen..to plté:vio de . E. ) ~ 

As oolocaÇÕ2s acima e>.trapolarn do nível purarrente .légico para 

o exp3ri.m2ntal. 

rel2.ção do tipo 

2 no rrétodo exp2rirrental que nos é possi vel testar uma 

onde a prirreirél relação sirrbo-

liza a negação da hipótese nula e, decorrenterrente, a afi:rn'ação da hipóte 

se de pesquisa. No nível e::q>8rin01W os conteúc.os das prq::osiçecs natu

rais são testados por a::atbinações ou parelhas e as ~ubstituiçCes se se-

guenl até chegar " -q -+ "'1", de acordo cnn o segundo caso de ir.1!?JiCc-:lÇno 
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nBterial rcco1.'dooo fX)r HJ.t.alon i mas fX)r urra regra geral de l'\eta:k)logia a 

sinp1es ~rsistência cb urra hipótese nula não ·traz dados infornBcion~s 

ó ub,~.tan:tü)o.ó , face ao processo de ilrplicação p2.lllléll1e02r inq:xrpleto para . , 

t1.l1'a conclusão definida (a pe.r:rr.;mê11cia da hipótese nula significa apenas 

aberL-ura para hipóteses potcncia1rc12nte il.ilni i.:adas a ser~ll eventual.rP-.2nte 

testadas ) • 

FinaJ.IlEl1te I o terceiro caso do sistcrna de irrplimção apresen-

t.c~o exige I na Técn..i..ca do Incidente Critico, qLle o analista esteja alerta 

de especial rrcdo qt.k'illdo nu.m m28.nD incic1~_nte 

há um conportan-.:mto classificado caro positivo e outro corno negativo . É C2 . 
muro a tendência nesses casos para aceitar urna relação Ii -p -+ q7/ I dado o 

co\:;?OrtaTTento classificado c.aro pos ' t.i"\lO tender a assumir as c~x2cterlst:h 

cas de' E. (requesito ideal) , sendo uma dist.orção das regras de irrpliC2.ção 

natural, principa.J..m:mte porque o o:rrport.curel11:o positivo não é necessaria-

mente o . E. procurado. l>.dernais, nem rresrro a primeira relação e1e E. e. 9,.., 

evidencia-se satisfatória para o estabe1ecim'2l1to de parârretros cc.rrpcrta-

rrentais, visto faltilr-1l1e a: verificação ext=erirrental. 

do de. aná.üó e. do vutba1.ho óWldame.n.ta.do e.m paJ1âme...tJz.o.ó po.óixcvo.ó de. d~~ e.r:iP~. 

I'l.ho cU./r.e.:tame.nte. de..t~'1.n~Lnad0.6 .606 um ÜJ.úco Mpe.c;to ··-- !.lua pO!.lilividade. em 

ttelação ã: me..ta. Conc.om.0ta.nteme.n..te., bMe.aclo<!> na impLi:.c.a.ç.ão ma.:tvú.a...C.. e. na

:t.uAai., 60.<. po.ó.óZve1. que..ótionaJL a vilidade. do Inúdente. Clu;tiC.O QUe. de..óCJl..e. 
. ' . 

ve. a oc.oMênúa de. 6e.nôme.no<!> "e..ópeJutdamente." PO<!>i;UVM pa.!1-tUtdo de. e.ve.n-

tO.ó neg a.ü. vO!.l e. ' O.ó 9 e.f'l.~'taL[za. 
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DI scuss7\o DAS CATEGORIAS ~lETODOUjTI CAS: 

PROPRIEDADES E TE RMOS COORDENADORES 

O~ mêto doó /) emplLe. o be.de.c.2Jll a c1.a.M-i.6-lc.a.ç.õ e.ó /) u j útCLó a wna 

anã.w e. .tã g-i.c.a p/tê. v-i.a. do/) plL-i.nc1p-i.o/) que. a.ó /1olLtúam . 

A anâWe. .tãg-i.c.a. -i.dc. fL-ufrtc.a aó P/LO p/úe.dade.ó-c.have. pwUt c.ate.gE. 

M .Z CVL Oó .1iI'itO do.ó, o/1de c.ada plWplL-i.e.da.de. 9 e.lLCt e. po de. .ó eA e. xp/tIUJ I.> a CÚlt.avéó 

de. W11 :te,'UlIO c.o,o/tde.nado/i.., que. cwúgc. a.ó c1.ctó /~-i.&i..C.a.ç.ÕM . 

A decis~o de abrir-se essa análise prévin dos fundamentos me-

todolÕgicos da l\nálise de Trabalho , vem da prépria literatura que traz ~ 

dos sobre cada rrétoeo .e/ou . técnica , sem indicar as bases em que estão for 

muladcs, a::xro se discriminar as aplicações bastasse à caracterização cla~ 

sificntória dos ITCsr:nS. ~sta literatura, t:-mbé.rn, t erp. levado ao eJ1tendi 

ffi?..nto errôneo de que os fins prã:tic:os a atingir são os c1etenninantes pri-

mordiais para a escolha dorrétoào *. . 

t 6a.:to C.OIllW11 que. OI.> múodO!.> de. 'ct.J1ã.w e. do .:tJw.ballto vê.m M!.ndo 

dctó.ó-i.6-i.c.adoó a pMÜJe. da. - -<.nte.nç.ão 6-i.ncr-X do e.L>:tudo *:. No:te.-i, e., e.n-tli..e.

tan;to, que. 0.6 pILO p Ô.ó UM da. CU1ãLú., e. .ó ão . um il.Yl.ic.o tipo de. plW pJúe.dade. a. 

que. e1..u podem /)eA 1U?duúdoó o da plLe.Oc.upaç.ã.o 

úJ~e.q ue.I1:te.me.n:te. 06.6 vwada. de. .ó u.b d-i. v-i.cU -.to!'> 1:, e.g undo .ó u.ctó 6-i.na.Udade..ó ou plW 

.pô.óUO.6, ·ac.ILe.d-l:ta.- I.>e. que. a. ê/16a.óe. de.vwa VOUM-.óe. ao c.ofL-te.u.do do.6 du 

. c.!LUolLU I pOJtqu.e. e.L>.6 e. modo de. c1.M.ó-i.6J..c.a.!t jã e.L>tó.. c.oncUúonado a uma CÜ!te. 

.. búi ;.tôgic.a., . oLL/)e.ja, . ao .:tVUl1O . c.oolLde.na.c1óJt . dc..ó/)a .manwc.a.. de. c1.a..ó.6Á..6-i.C.M. 
. . 

-/( . As dist inções metodologicas, nesta area de estudo, tem-se fundamenta

do nas finalidades segundo as quais os métodos suo aplicados. A esse 

respeito mostrou-se, anteriormente que a in'tenção final do estudo 

tem guiado a escolha dos métodos em analise de trabalho. 

** Por questão .de homogeneidade conceitual as palavras proposito ou 1n

tenção final do estudo serão substituídas, adiante, pelo termo --obj~ 

tivo. 
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Preliminarrrente se pretende traçar a rossibilidude de se clas 

sifiCc-rrEm os rrétodCX3 o::mhecidos não apenas dentro de uma fonllula - o que 

correSp:Jnderia a um único terno coordenudor I nus a partir de outras pers

pectivas , isto é, de outras variáveis do sisterra , estabelecidas c::oro n7" 

vos t enros coordenadores - ou palavr2tS-d1ave - para cada foma de classi

ficar . 

Este prorecli.m2nto ganha fundalrental irrportância , visto alguns 

autores , nas três Últimas décadas, terem Cc-rracterizado os métodos em ape

nas dois grand2s sentidCX3 : segundo os processos ce obtenção da informa -

ção sobre o traba1l10 e segundo a natureza da informação obtidu. Essa rra-

·neira de classificar resume-se do seguinte modo : há métodos que extrasn 

a informação desejada ror neio da observação do trabalho I onde o tenro oh 

servação é o panto-rnave do processo inicial de coleta dos dados i outros 

inserem a natureza da infOYlnação obtida, por exerrplo uma infonnação ocupa 

cional, ou fundam-se Em resultantes canportam~ntais manifestas no exercí

cio das tarefas. Adiante vererros possibilidades diferentes de caracteri

zar rrétodos, anpliando essa classificação , ultirra.Tn:mte proposta. 

Esta análise é evidentenente ilii11itada,rois ocorrem infinitas 

possibilidades canbinarorias de classificar os rretcdos e infinitos tenros 

coordenadores em rotencial. Tal variação procede das carbinaÇÕ2s mÚl ti -

plas entre as váriáv-eis descritoras do processo de análise. A càrrbinação 

dessas variáveis representará propriedades utilizáveis para coordenar 

classificaçXJes I explicitadas nos ternos coordenadores. Daqui irrpor-se a 

exigência desta .análise seletiva, escolhendo éqUeles tenros que, ror sua 

relevância, rossam elucidar e aprofundar o prcblerra. 

"O objetivo da classificação científica .é faci litar a consecu 
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ção de um prqX)si to gu..:üquer , videnciar as l."G l açê':€s que deVc:1m ser tara-

das em consideração, sejam quais forem1t (97 ) . 

l<.ssim, antes de considerar os n "'todos inc1ividualrrent.e , discu-

tir-se-á critérios de c1assificCtç2í.o, C011 jntuito êe rever algumas distin-

ções rretodo1Ó';Jicas untGriores ao presente estudo. . 

o 5J.1le deve ficar cléll.u, para quulqucr r:;essoa em nossa área de 

estudo, consistG 'em ca.npreendcr os neios e' processos ' de classific.;:ção Ire-

tcx:1olÓgica, porque esclarecem os reais fatores que condicionam a escolha 

de um ou mais métooos de descrição do trabu.iho. A c...f.al,,6,[Mc.aç .. ã.o ê wn ptr..E.. 

blema de e..6c.o.tha de de-teJ~n,[Yl.adM VOJ0-ávw , delt:tJto de wn c.eJr.:to e-6qLLe.J/1a lõ 

g,[c.o; mM nJ:.equentemente a-6 c.lM~,[n,[c.aç.Õe..6 .1u.-6:tapõem ·ou .. c.oJ1ntLYl.de.Ji1 .teJtmO.6 

c.ootr..deYl.aáoJt~ I de.Lxando de. lado CL a.t1.~ e pJLévú.i. do~ ii ieJ.>/1iO,6 • . 

. PCVUL evUatr.. e..6-ta cü6,[c.ul .. dade c.onvêm. JLeduw c.ada peJl..6pec-Uva 

de c.la,6.6,[6,[c.aç.ão . M. /~UM P/wptr..Ú .. dadM * . J1oJL-teado~ j . UM . 6ú.Yi.u..onam c.omo 

· . fL{Uj • . 

, 

Qua1.queJt pJtopJt-i..edade u;t{lizada patr..a c.ooJtdel1atr.. li c.lM,6,[ó,[c.aç.M . 

a.6.6un~ .6empfl:e o pape! de wn ope..tr..adoJt~ O op~doJt de..6,[gl'la urna pl~plÚeda 

de den-ttr..e o c.onjwt:to ele plWplÚedade..6 do ob j e:to a c.i..a.6.6,[6,[C.CVL e dec.oMe da 
. . . 

aplic.aç.ão de um c.!(u'êJt-i..o, expUwcutdo --ó e, na. uM.6,[fi,[c.aç.ão , pe.!a. pae.a.vJLa 

· · .. chave ou :tVUllO c.ooJtderta.doJt. Potr.. c.oYl.6egLu.n-te, o tVUl10 é c.onc.eUu.ado c.omo 

wn ,.vio c.edJJllel1XO de c.ocü6-<-c.aç.ão dM opvLadoJte..6. V,[a . de /LegJLa e.te.6 hão a.6 

wudade.6 .lõg,[c.a.6 ou h1vcvÚCU1Xe.6 que gu.,[am o c.onju.n:to da.6 pOhl:JZVW WI.1J.6 ,[ 

· . é-i-c.aç.õe.6 . me;todolôg,[c.a.6 • . ... . : : .. . . :' ... ' . .. :.: .... . ":' . . . ' . ...... : .......... . 

(97) Kaplan, A.--A Conduta na Pesquisa -- metodologia para as ciências 

do comportamento. são Paulo: Ed. Herder , USP, 1969, pãg. 52. 

* As propriedades ou vari~veis definem-se através de um termo coordena 

dor e quant ' ficam- s e através de wn parnme tro. 
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Em análise ooncci tual , p::x:1e-se assoc..i..ar um critério a um o:n-

ceito mais aI11?10 , logo "um conceito élS ocia-se ao enprego de um tenro e 

do oonceito se poCG dizer que oorresponde a urra família de oonrepçxJes" 

(98) . Assim , os oonceitos e os Cl."itérios representan entidades l égicas e 

os tenros Slli'1S tmidades , efetivarrente :Urbricadas ao processo de oonrei tua 

ção . Segundo Kaplan , estão relacicl ados "em tenros do que deveria operar 

para levar aoS objetivos do proa::sso de análise oonO"'...itual" (99 ). E pros-. 
se~rue: "O significado desses te:rrros é!eflui de um proa::sso de conoei t ua-

Ç'.ão do c:bjeto. Nesse processo , as coisas estudadas são classifiCâdas e 

~S?...das : . certas roisas são oolocadas num rresnn grupo e ooisas especí-

ficas são postas nos diferentes grupos a que pertena:m" (100) . 

Neste sentido, .o() me:.todo.6 -t11.cJ ... 1.te.m wn c.onjunto de. C.O~7.c..e..0tua.

ç..õe..õ , de.:tvmú..no.cf.a.ó pOfL c.OJ1C.e.pç..ÕM Mpe.c1ó,tc.o..6 fLe.óVte.ncJ..a.cf.a.ó a Wil WÚc.o · 06 

j e:to, ({tte. ()e. alA: .. VUL (pelo pltÔp/t-<..O .6e.n;Udo e.m que. ()e. o.dmJ..:te. o. pa1a.VfLo. c.on-
. . . 

c.e.Ltuaç .. ão I oCM-tol1.al1.do uma va.tUaç..ão Ua6.6,tó-tc..cU:ôtU.a. , c.ujo. wúdadc.. c.onc.ú

mal.. é dada pe.to teJuno c.oofLde.l1.a..dofL. 

Em c.oYlJ.>e.quênc,[o., o c.onjwlXo de. c1..M.6-tÓ-tc..aç..ÕM .6W po.t.:e.nua1.

me.n.-te. ilinU-.to.do pOfL .6 Vt óunç..ão . do.6 tvmlO.6 que. a6 Mwbele.c.e.m e. UW, ÓWL

ç..ã.o da6 pJtOp!(/...e.dadM e.:ú6te.l1..tu no obje.to o. c1...a6.6,tó,tc.afL. Tvemo.6 c.oofLde.l'lo. 

dOfLe..6 cüve.!W o() -trnpUc.am YlWl1o. vOJU.abilido.de. c.o.da ve.z maiofL dM 

c1..a.M,tÓJ..c.o.ç..ÕM do.6 m'é-todo.6 eJtc.on..tJr.a..d..O.6 e. Mte. pfLOC.M.60 é illlttvuuLpto ,. 

LJ)1a ve.z QUe. 0.6 te.Jli1l0.6 c..oolLde.nado/tM .6ão C.OI'l.6.:tJw..c...tO.6 wado.6 paJt.ct ate.l1.dVL 

(98) Kaplan, A., op. cit., pa8. 52. 

(99 ) Ibid. 

(100) Ibid. 
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O~ .teJuno.6 coo/tdnnaclolLu , ~.to ê., 0.6 U.60.6 qu.e. due.jamo.6 aXI!.1bLÚlt â.6 C.OllC.U 

tutLçõu M q~ ~e. plLe.I1dvn. 

Cada. ,tVU1l0 aOaJLc.a. WJI c.onjwL.to de. C.OllC.ÚtO.6 e. CJlÁ..,tvúo,'J que. cE:. 

/z.ac..teJÚzam p!Loce.cWlIc.n.t0.6 me;todoi!..õç}<-C0.6 c.ol1vVtgeluu a. Wll .6Ô objw.vo . POJt 

,w.6 o, M.6 U teJlIlIM .6ão :t<..do,5, pO.'L invaJÚa.nt.M ap.üc.â.vÚ5, M c1!..a.5.6i6icaç.õM , 

que. govVtnam M anê~u 6úta.6 e. .6,úllboüza.rn um paMão de. CO l'lcúto.!:' CO/t

/z.e..6po nde.n.te..ó . Um c.o nc.wo .6e.>'w.. .6igrz..<.óic.a.:tJ..vo quando a UM.6ióica.ç.ão a 

que. e.i!..e. defl. .tu.gM 60 /t Ml.óic.ie.nte. C'. .6a,w Ú'üVt o ob j w.vo a que. o t.VUllO .6 e. 

/z.e.6 eJÚJt . 

A colocação acima deriva-se de conceitos metabeÓricos gerais , 

em que qualquer foma de classificação serve a um ou outro objetivoi fX)r

que as coisas se agrupam pela similaridade que j á fX)SSWJr. r !TE.S que p3.ssam 

a ser sele·ti varrente utilizadas . 

0.6 .:teJl.mO.6 .6 ele.c.io nado.6 pe.J1.nI,Ltúúi.o e.1!..a.bOJta.lL Wll q uacÚto cLrt6 ~ 

.6 ,Lóicaç.õe.>5, ma,i..6 ld:.w dia.nt.e. de. de;te.!U1linado ob j w.vo, c.omo UX.O.6 c.e.n.tJto...ü 

zaiU:e..6 do p/z.OCU.60 UM.6ióica..:tôJtio dOJ.J mê..:todo/J. O .:tVUno cooJtde.I1.a.doJt u.ta 

rtâ. , powúu:o, Jte.1!..a.c.io nado ao objw.vo ó,Lna,E da anâLL.6 e. e.-6e;tua.da e. a cU.-6e.

Jte.l1úa.ç.ão d0.6 ,teJr.mo.6 apUc.a.d0.6 .:toJtJWJw.. M co ndiç.õ e..6 e..6.6 e.n~ de. c..f!.cv!:'.6i-

6icaç.ão c1a.1tame.~U:e. v,wlvw , e.vilando qu.a..e.quVt 6Mma. de. incon.6,w.:tênc..W. .:te. 

ôJtic.a. . 

Classificar rrétodos é , em síntese , arrum:==t-los de acordo cem 

a palavra-chave que se adequa à consecução de um obj etivo ou propósito, ~ 

jo processo est.al:.€lece grar.de nÚIrero d.... distinçees em análi se de tra.ballo, 

e a cada um po<:3P..rá corresponder um nDclo dis·tinto de se proceder a classi 

ficação. 

Uma. resenha mais detalhada permite avaliar o problema.. 
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Inicialm:mte rrostrou-se que 0.6 /lIê.todo6 ÚtO aNtLUlIado6 c.ol1óotrme 

a. na,W;L(?za da in6o/w/aç.ão que. obtêm (o c.upa.uona.t , do c.alLgo , de óWlção ou 

do pMto de tlraba.tlw; inoo/tJllação 6ÕUO- ec.onôH:-tca. ou. c.o/llpo/vWJl/211-t:a..t l Oll 

conoo/u1le o/:J P/WC.e.Mo.6 de /t..e;(j.Jr.ada. de in6ohmação .6ob/t..e. o ;C,w.balJw (CÜJt..eto6 

ou. -<.JlCÜJt..etM I. [entre essas arrurna.çees, a distinção das perspectivas só-

cio-eCOl ôrnica e cc:rrport..::mcntal é a mais ccmum. ~.as l cgi.carrentc 1 E".-Sses 

t.e.mos tendem -a uglutinar-se com o tenro c.ri terial - intenção final do 

estudo, ·/:Jõuo-ec.onôn:..Lca (a qual se costUInél. associar os tenros 0Cllp2ção e 

cargo) ou ' c.ompoJt..tcui1enta.t (a qual se costuma associar - função e p:Jsto de 

trabalho) • 

Este tem sido um ponto de controvérsia entre vários autores e, 

para evitar aglutinações, preferir-se-á substituir as palavras - il1tençêio 

6-útal do eótudo -pelo terno ccordenador - ' obJilivo e!.lpec16ic.o da aJ1ãe,Üe., 

processado numa. perspectiva qu2r sÕCio-econômica, quer corrportam2J.ltal , e 

o t:enro I1a..tWteza. da. J..lto0/[JJ1a.çctO obtida. po/t..~· c.o Ji.:te.u.do . da. . CU"laLU e, estrita-
. . 

r:E .. "lte volt2do a um produto final (o que define uma. ocupação) , ac1ministra

tiva:rrente voltado às atividades hierarquizadas para obtê-lo (cargo) ou 

voltado ao levantarrent..o de aspectos a::nportarrentais e.rn si v:inculacos ao 

trabalhador: relacionados a esse produto ou relacionados exclusivamente 

" ao levan1:.arrcnto de requesitos il execução do trabalho (função e p:sto de 

trabalho) • 

Um cUaglLcuna. d06 ob j e:,üVO/:J upec1Mw6 e do c.on;fe.u.do da OJ'lâ,U.

~e pode 6eJt.. a.p/t..e-5entado c.omo .6e.gue-~e, 6.-Ute.matizando a. inteJt..p/Letação p/t..~ 

c.edvtt.e ~ob/t..e a. . - na.tU/t..eza. da. inóo/[JlIa.ç.âo obtida. : 
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C:rrgo ~ 
_ ~ QQuteúdo 

. COlportarrenta1 < Funçao 
Posto de TrabaJl10 

Obviarrente, stas perspectivas diferenci.arn-se devido a nat1.1.~ 

za dos descritores que as configuram ser distinta. Lescri tores de nature-

za sócio-eccnÔ1üca refere.m-se a e1errentos de generalização direcionados 

ao produto a alcançar e descritores psicolÕgioos tem por reta de genera~ 

zação características carportanentais, na qualidade de requesi tos para a 

conduta no traballio. 

Há uma relação isarorfica entre o te:r:rro CX)()rdenador - reves 

tirrento ~onral na linguagem - e o descritor - conteúdo semântioo e ~ 

pírico da linguagem utilizada *. O descri ter possuirfi um sentido operaci~ 

nal , podendo-se c::a:tpreendê-lo caro \.nn sint:crra cbserváve.l extraído, segun-

do determinada regra, do abjeto em análise. Assim, sua conceituação ~ 

regras de descrição das propriedades e e\~tos relativos a este objeto. 

Na análise de trabalho, um rrétoé!.o terá, consequentelrente , ca

rro en1.mciados protocolares iniciais descri rores sócio-econômioos ou de 

. ... , . . .. . . . . . ... . ... . .. .. . . . . . ... . ....... .. . . . ..... .. , . . . .. .. . , .. . , . .. 

-----------------------------.--------------------------------------------
* A relação sugerida cstã no quadro sinõptico da mctalinguagem adotada 

para conceber os termos coordenadores, na pãg. 1'41 •• 
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co acabado nU\TQ ~rspectiva sóclo-eccnômica, ou defini-los em re l ação (lO!, 

életenninantes psicolÓ)icos nurra perspectiva crnportarrC:;ntal. Esta distin-

ção netcrlolégica se siste.Imtiza tendo GaTO origem as unidades l ógicas qu~ 

as j ustificam: 

Ocupação 1 

Ocupação n 

Perspectivas em An~li se de Traba lho 

Tarefas 
Singulares 

Tarefas 
, S 'ngulares 

Tarefas 
, Singulares 

Fator Psicolégico A 

Fator , Psicológico B 

Fator ,PsicolÓ)ico C 

Neste nrnelo as frnções de generalização agrupam dados distin 

tos a partir das tarefas de trabalho , isto é, das :rresmas unidades bási cas . 

A agregação em tenTOS de um prc:duto acabado não coincide cem a agregaçao 

, , que tende ao conjunto de fatores corrportanentais , po:r:que de um lado é f un 

çao sócio-ecanôrnica e, de ou tro, função psicológica. 

Na prcposta destas perspectivas tende-se à dete..rminação de um 

te:r.rro ccordenudor, de alta generalidade - cbjeti vo específioo da análise 

- subdividido num objetivo sócio-econômico ou num CCJrrPorta:rrental . 

o cri tório é no caso - o tipo de inforrnuçi1o qu _ resulta II 

prCXX?cso de análise do trabulho. D2 urn con~ito sócio-econômico result...ill 
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02rtoS método ou an;)J i ses e de algum conceito psi colÓgico outros e an5li 

ses profissiográficas . Esta distinção veio a fundLUTentar nossa tentativa 

d obter tmla forma. classificatória nuis sisterrútica para os r02tcx:1os que 

investigam o trabalho , nus é inportcl11te ver o que é generalizado e espe~ 

ficado em cada uma dessas d.irrensê'x3s . 

~a 0;rspecti va sócic::..~ô11ica a análise parte do geral para 

o pc..-:rrticular e especifica papé ' s de atividade econômica , generalizados 

fX)r rrétoda3 que enfatizam o conteúdo do trabalho e variam de um nível de 

cargo até o d fillTlÍlias ocupacionais *. Esses papéis pcx:1cm ser o::rrbina -

dos em grandes grupêtilt?ntos do setor econômico . 

I:esCl."'ever ocupaçoes significa descrever tarefas singulares 

que agrupadas fonnam os carga3. Os cargos de 'üITlU ocupação Hónife:3t'::'11 ca-

racteres OJl11UI1S (mnn enfcx:.rue sÓCio-econômico) , porque suas tarefas tê.'11 

a rresma finalidade e/ou envolvem objetos e nateriais similares . Num ou

tro enfCXIUe (normativo) a estruturação das tarefas fornece o conteÚdo i-· 

deal do cargo, irrplantado para atingir detemünados objetivos ou suprir 

re.rtas deficiências. Organizacionalrrente , criam-se cargos de m::x1o a aten 

der as funçê'x3s configuradas pela na tureza do trabalho a efetuar. 

A rreta geral do rrétodo centralizado no cargo "é descrever a 

. ·natureza e ânbito ·da3cargos ; ·canforrre ·OOl1Stituídos nOIID:Wrente e indeJ?2ll 

* Os termos ocupação e ca go (que são um desdobramento do termo - con -

teudo da analise) associam-se ã perspectiva sócio-econômica , no uso 

que se lhes tem atribu!do frequentemente, o que acarreta uma estreita 

relação entre eles. Contudo, e indispensável que tais termos não se .. . ."... . 
aglutinem indiscriminadamente, porque o t e rmo soc~o-economJ. co refere--

~e ao ob j etivo geral da análise -,. empírico, ao passo que os termos -

ocupaçã o e cargo -podem ter como fim uma generali zação de natureza 

normativa o Voltaremos a este ponto , com maiores detalhes, ao abordar 

o quadro resumo dos termos coordenadores. 
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dent.arente das pessoas que os OCllpam" (101) . Para atender cem cbjetivi~ 

de seus ocupantes tcm-se utilizado as análises de ftmção e as do p:x:;to d 

trabalho. 

o tVl1110 c.ooJtde.nado/t ~ obj(d-t\Io e.6pr,uQ-i.c.o da (lj1ÍÍWe. · - pll.9.. 

po.ó-to , e.n..:tã.o, ge.neM.c.ame.nte., v,waJtá o pltoduto a 6 e.Jt alcanç.ado ( p C'A6pe.c;t.t~ 

va .6Õúo-e.c.onômú.a ) OLt a.6 C.Ol1.cL[ç.Õe..6 ele. de6e.nvolv'ú)le.n.;f:.o do pIWC.e.6.60 , onde. 

c.o n. c.o IUte.m n a..:to h..e..6 I Wlll a.J1. 0.6 e. (!J71 b'<' en.taLs • 

Na f€rsP2cti~ oo:port.arront.al . a · análise· · .. parti cul élri zada·· das 

·ta1.-efas · prorrov~ .2. disc.r:i.mj..Ilaç&o do ·processo (l··C);neo prcduto (social oue~ 

nânico) é sul:iretLdo; . a:mtraU zôndo-"se nas" f ases i!.~~ecução i "para as ~s 

. ·são gencraliz<ldosfatores E.sicol99?:cx;:~ (explicitados ou implÍcitos). Es

ses fatores dirrensionalizam- se em funç - es psicolêgicas rn..:ris gelclls ~ ele 

rrentos Últirros da ae·scrição e a generalização geraJn-ente surge cem o es~ 

belecirrento de requesitos para C1.mpri.rcento do processo, atingindo inclusi 

ve o .nível de requesitos carpori:arrentais não explici·tados (" job psycho-

graphic ll
, "jc::b specificatian" etc) identificáveis nas p2squisas profis-

siográficas. Isto esclarere, surrariarrente, a identificação existente en-

tre a per5p2cti va ccrrportarrental e o conjooto de técnicas profissiográfi-

casi contudo, devido às influê.ncias atuais do H2tcxl0 dos Incidentes erí-

ticos dentre outros, . a perspectiva psicológica tem sido aplicada can ênfa 

se nos descritol."es ccrrportarrentais globaliz&dos, que caracterizam a condu 

ta no trabalho - sendo ela o nível prirrDrdial da generalização. 

A catpatibilidade definitiva da r:erspectiva psicolÓgica na 

"jcb analysis" * .. é evidenciada na rredida em que outros elerrentos de gen~ 

.. rali zação pedem . ocon-er . simu.1 t.:.'1Dearrente p ... alé.rú dos·. socio-:"-econânicos e es -

(101) Dun.nette, H. Do, loco cit., pago 100. 

* Ver a discussão tratada no tópico 11.1 - pãg. 45-6. 
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tes sao os psico1ógims : isto é , p-:lrtindo da descrição q:::x2racional de 

um tarefa, p:xielnos generalizar Em duas direç~s I urna ou temos das fW1 

ÇÕ2s sócio-eex:mânicas e outra Em fW1çãO das caracteristieas do .mmporta

mento do trabulhador ~ do que há de geral nessa conduta e dos dados fun 

cionais psicológicos envolvidos. No entanto, a ocmpatibilização de arrros 

pcrspecti vas t e u um limite , que é fornecido pelos elerrentos determinantes 

do grau de gerieralidade em cada una delas. 

Una segundu. relação derivada da infol1nação que resulta do PI'2 

cesso de anál:Lse do trabalho sustenta a propos.iç.:ão da mntinuidade da 

persp-"'Ctiva sóci~conânica na canportarrental"no âmbito da " job analysis '~ 

Por ela pode.-se con~r ocupação ,e cargo cano termos logicanente veiculE:. 

dos por descritores sócio.-econôrnicos! estando o último mai.s vincul ado a 

seu desdObramP-11to em descritores administrativos . 

Os processos de análise centrados na conduta otimizam modelos 

de especificação de collportamentos (vertente inferior da "job analysis") 

que satisfaçam às exigências do cargo~ entretanto , seu nível de e.;ügência 

só será alcançado através dos descritores da função ou do posto de traba

lho , que nonnatizam suas sequências fonrei s num enfCXJUe fW1cional dinâmi -

co , 

Est.?ts relações nos levam a interpretar ocupação e cargo , uni

carrente no sentido sócio-cconânico e a atribuir um sentido psicológico 

aos termos fW1ção e posto de trabalho justificando o uso que muitos pes~ 

quisaào.res fizeram da análise de função ao proporem deterrninaçees e requ~ 

sitos oamportamentais. 

Este uso marcc:l o desenvolv:i.rrento de estudos destinados a en

contrar descritores canportarnentills , para estabelecer a oonduta no traba-
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lho. 

Verificou-se numa série de pesquisas desenvolvidas entre 1970 

e 1976 * a necessidade de fundamentar a análise dos descritores oal~r-

tarrentais , no caso, a oonduta no traOOlho , em descritores adm:i.nistrati vos, 

~ se processuram basiCêlITCl1te ccmo um tipo hlbrido de an51ise da função 

e do posto de trélbalho. A oonbinação de processos de análise e canum e 

pertinente qUillldo a naturez do trabcl.lho esttrlado adrni te uma parte sócio

eoonânica e ~ parte profissiogr5fica. O importante é conpatibilizar e~ 

ses enfCXJUes se.rn aglutinar os descritores de uma e outra perspectivas . 

Nessas pesquisas os descritores adninistrativos atuuram na qualidade de 

variáveis de controle para a generalização dos descritores oompor~~n-

tais, sem que fossem perdidos seus oojetivos prin-eiros , que consistiam 

r..a indicação de parâmetros para a conduta no trabalho, determinados por 

tennos ooordenadores relaLlvos ao conteúdo do deserr~~Jho. 

A c'Onduta no trabalho pode ser estabelecida segu.néio os padrÕ2s 

i~ais de canportamento, que provavelm::mte cumprem as exigências do car-

go. Essas serão , CXlntudo~ caracterizadas pelos e lementos profissionaL .. 

que as conectam ao,s, ,opj~ti VQS organizacionais. Logo 1 a análise de função 

*"Estudos Preliminares para Introdução de um Serviço de Seleção de Pes

soal' ~ , de J. A. Dela Coleta : (mono grafia de Graduação em Psicologia ) , F. 

C.L.R.P., 1971; "Análise de Trabalho do Operador de Usina Hidroelêtrica 

e Subestaçao 1" (realizada em Furnas Centrais Ele tricas S.A,),por Elsie 
1\ Sandoval P. M. P., J. A. Dela Coleta, Maria C. F. do Nascimento, Maria 

H. Nazareth, et aI. 1971/3; "Análise do Incidente CrÍtico Aplicada ã 

Profisssiografia do Veterinário" (realizada pelo CIPO, com a colaboração 

de Elsie Sandoval P. H. P. e Haria C. F. do Nas cimento) , ISOP / FGV,1973 ; 

"Elaboração de Hbdulos násicos de Ocupação do Setor Primario para Apli

cação aos Programas de Treinamento" (realizada pelo CEPPAT), ISOP / FGV, 

1975; "Análi se do Trab alho de Instrutores da Krea de Hotelaria ~ para de 

finição de Si s temas de Rec rutamento, Seleção e Treinamento de Pes soal 

(realizada pelo CEPPAT), ISOP/FGV~ 1976 etc. 
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pede ser acoplada à de canJo, em teIT."OS àe desc:npenho, sem ser cem e la 

aglutinada, bastzmdo detemdnar os p.:rrân--etros classificarorios. 

Essa possibilidade indica unB generalização nkLis m~la que 

evidencia o::tm:> todos os rretcdos pcrleriam ser i nseridos em rroélalidades di~ 

tintas de classificação , dependendo dos parârretros e das propriedades que 

gOVBL-nam a lógica classificatória. 

Nesse caso , tais parârretros quantificam uma propriedade rele-

vante, operacionalizafu por unu var:Lável definida através de um tenro 

coordenroor. Cada teJUJlO j lL6 .üf/..c.a wna nOllllla de. fuünção c1.Ov~.6-t6-tc.a;tôfÚa 

do,!) lil"itodO-ó em aJl~ e. de. :tJLaba1Jl.O ~ c.uja.6 e..qu.~flúa e.m teJunOÓ de. .6u.a. ·me.-ta

Ungu.agem podCJú'a óeJL eóboçada n.um qu.a.dJl.O .6-tnôptic.o deóte. tipo 

crité1~io (nplicado) ---~ Operador 

r . 1 
(légim) -1 

Propr iedades Temo Coordenador I:es cri tor 

(lógico e q::.eracional) 

1 
.Concei tuação Métcdo 

Á6 pf1.O plÚe.dadeó u,üUzad.a6 paM. opeJtaJt .6 eJwe.m de. aLtC.eJLC.e. ao.ó 

tVUtlO.ó c.oofLde.nadolLu, do~ dO-ó q~ jã. !ÍoMm due.~lvo.e.v-tdo.ó : .óõúo-e.c.onô

rnlc.o e. c.ompoJr...tallle.n-ta.f.. . Adem~, jlL6üMc.am-óe. ouXJLa.ó CÜ.ó:t./,nçõu e.m anéLU

.óe. do bt.Ctba.f..ho v~.taó no quacúw compaJt.a./ttvo a .óe.gU).JL, onde. .óe. e.xpUwam 

CÜVeJL.6a.ó modaLtcladu de. c.e.Mó-t6-i.c.aç.õc.ó do.ó m'é-todo.ó : 



OBJETIVO 

~RALl I ESPECTFICO I 

No.rma 1/ 
tlVO 11 

S,õci o-eco- II 

- . nomlCO 
II 

Empí- II 11 
rico 

Comporta 
11 mental-

TERMOS COORDENADORES DAS CLASSIFICAÇUES 

RELACIONADOS ·AO OBJETO II RELACIONADOS AO SUJEITO 

,. 
CONTEUDO 

Ocupação 

Cargo 

Função 

Posto de 
Trabalho 

II 
II 

AVAL! AÇ7S.0 
DO 

DESEMPENHO 

Positivo 

Negativo 

I f • • ••••••• , . 

II 
11 

PROCESSO DE ATUAÇJl:O 
DO 

TRABALHADOR 

Energetico 

Ci berneti co 

Semânti co 

· 1 . .•..•.•.•. •. .•.. •. 

PROCEDIr~E NTO 
DE 

ENTRADA 
DA 

I N FORr~AçJl:O 

Observação 
Di reta 

Observacão 
Interrnediãri a 

. Observação 
Indi reta 

P R O C E D It~ E N TO 
.J 

DE TRATAMEN TO DA I NFO Rr.1AÇAO 

GE RAL 11 ESPECTFI co 

11 
Protocolar 

(Descritiva) 

I Si nteti ca 

Constructivista 
(estruturação 

interna) 

Analítica 

11 

Essencialista 
(funcional) 
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o quadro CCItparélt: ' ",-o de tenros OJOrdenadores oferece as pala-

vras-chave relevantes à continuidade do sistema elas si fi Cél tário elos mé to-

das de análise de trabalho, sistanatizado no subcupítulo seguint.e~' • 

A arrumaç~o dos texrros afigura-se segundo dois grand.es , grtJFOs 

obje;to ' da ' (1,IlÕLú,e. ou em 'Jtelrtção ao .6uJúto que. pJtoc.e.de. a anâli.óe. do :tJra b~ 

lho. Re.L~He.-.óe. no pWII~ÚW g/cupo aqueJ..e..ó tVUllO.ó a1go Jtuauo nado,6 e.om o 

tipo de. ,[1'l.6o/wlaç.ão ob:Uda, ou o que. muLto.6 autoJte..ó c.!wmanl de. nMWte.za da 

,[nó0/(lliaçâo (11la-t.6 e..ópe.ú6,[c.ame.l1:te., de. bL-tmç.ão MrLa1 do e..ó:tudo ). No .óe.g:m

do , .óão -trz.lleJúdM .:tVU110.6 VbLc.u,e.ado.ó a Mpe.c.:to.ó ,[n;tJÚl1.6 e.c.O.ó do.6 tilúo.ó que. 

o anaLú."ta d,upõe. pCULct ob.:teJL a. ..[nüo/(maç.~o de..óe.ja.da., no pltOc.e..ó.óo de. al'1a.U

.óOÁ e. dUcJr..e.VeJL o .:tlw..balho . 

, 'Quanto 'ao 'onieto 'da'al1.álise, os tenros posicionam-se nas tres 

prirreiras colunas F incluindo suas eventuais s1.lbdivisÕ2S , comonTe rerta 

relação qu. possam possuir. Isto significa considerar que 0.6 .:te){mO.ó ,.ó õ

úo-e.c.ol1ônú-c.o e. c.ompolVtame.ntal dvúvam-.ó e. do :tVrmo e.i1lp.vu.é.o, Mo6J.1TI C.01l10 a 

peM p e. c.;t,[ va c.o mp OIl . .:tame.l'l..:tal e. v'[de.núa. -~ e. , pJÚn c,,[pa1me.n.:te. , nM a rÚiV..,6 e..ó de. 

óW1ç.ão e.' pM.:to de., .ttw..bcL.f..ho, pode.ndo .ó Vi. aviliada. a;t!(a.v'éi> de. vaJL-i.ã\',w que. 

opvw..c.,[onaL{.zam M pJtopJÚe.dade..ó pOo6iliva.6 do de..óe.mpe.n.lw. POlt ou.:ttúJ .f..a.do p 
, , , 

006 .:tvunoo6 o c.upaç.ão e. c.a.ltg o óavolte.c.e.m anÕLiÃ e,6 c.uj a. Pe.!(.ó pe.c.;t,[va. dOt1~[n.an.:te. 

ê .óÔúo-e.c.oI1.0m,[c.a.. Tal caro afinrou Dunnettc, rrétcx:1os centrados no cargo 

prc:p&:>...nrse, em Últirna instância, aos aspect.0s nonnativos ligados 20 cará

ter sistêmico da organização. 

Dentro de tal perspectiva, os propósitos Últirros de Ul'\a ãl1áli 

se do trabalho éldrnitem, neste texto, duas direções : nOlrma.,uva e. emp.vu.c.a. 
. . . . . . . . . . . . . .. .. ...... . .. . . . . . . . . .... . 

* Ver a arrumaç~o mctodológica construída a partir dos tCimos coordena-

dores cnt~o aprescntauos, no subcapítulo 11. 4 - pãg. 156.1 
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t: preciso, no entanto, que se definam os te.nros cx::ordenadores 

apresentados, para chegar ao esclarecim:mto das possibilidades cx::rnbinatô

rias CJU2 o analista dispCe ao proceder a classificaç~o de um m5todo parti 

cular e Cada tenro deverá ser avaliado a partir da linguagem rrctateórica 

esta1:€lecida , saind do plar.tO puram?..nte teórioo - fonnal para ser c.efini-

do em função das J:XJssivei.s ligações que possuam com a verificaç&o enpíri-

ca,prcpiciando uma. abordagEm prugmã:tica de seus usos. Esta idéia 1evou-

nos a construir uma linguagern descritiva dos tenros , procuraTldo localizar 

o objeto envolvido, suas principais propriedades , critérios e operadores ; 

para atingir urra ex) rei tuação propícia desses tenros. 

Deste medo, os tenros nonnati vo e enpírico são urn desdobréllre~ 

to dó " 6G j e;t<.vo "gefw.l "dâ "cu1ãLW e. - tVU'110 c.ooltde.l1ado/t de. ma..W alta. g~Yl.vta.f.!:. 

da.de.. O "critério p<X1e "definir- se 1?-2l0 ~USO "final ·"qúe " Sé " faz "da jn:Eonl "leão 

" " abtida; " "e~itac~ "g;lo "abjeti\t'ú"in)2lÍcito "da "análise; "que " p:?àerá vi~a~ 

" "um:leva.ntEfn21lto"do ":real, (objetivo errpírico) ,p~ "um 1?l anejarrento oe conduta, 

(objetivo non-nativo) . 

"Nó/i.ri1a:ti.vo e o teJrJHO ltota.c1.on.a.l que. f:lJ..nte;Uza. o pltopôé,do ou 

objetivo de. e.nc.on.;(:!tM e. de.6-{.iÚIL aqu-< .. f.o que. de.ve.rvW. e.w:tíJt no .:tAa..ba1Jw . 

Em vários rn2t.odos há a atuação desta \.midade légica, J:XJ:rquanto eles se 

voltam para o planejarrento do trabalho. 

Esta é a característica geral do sentido norrrati VO I que possi 

bilita jogar can certas classificaç:ões; mas é difícil, na prática , classi 

ficar um rrétcdo <Xm:) estri "t2rrente no:rrnu.ti vo ou errpírioo , J:XJ:t:qUe sempre 

apresentam estas duas propriedades conjugadas nUITlél. certa rredida. 

" "En"lp1.td .. c.o e, il1veJu>ame.n .. te. i um teJ~no pItOpoé,J.c.i.ona.do e.m 1te1.a.ç.ão 

a.0/) a..6pe.ctoó c.onti"nge.n...te.é> do ;tJutba.RJw, de.é>C1Ú.:t.olte.é> de. ó e.u C.Wt..60 dw/do, 
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tJw.,tal1dO-~H_ de wna unidade tõgJ.c.a que gu.J.a a -Útve..ó-ti.gação ~ obJte o que 

ew:te na JteaLLdade c.o:tüüruta do .tJt..aba1fw. 

Outro ° critério °seria· volté.'!1'-"se oparaoo o tipo ode °infornzção ~ 

o °resulta0odo °pr~sso ode °c..nálise °do ··trw<llho. ° Sua dÚl1eJt6J.onruzação daJt-~e. 

-ã ~ egwldo wn pJLOdu.:to ac.abado ou ~ egw1do o pJtOc.u~ o c.ompOl'vUuiieJ1..tai que te 

va ao atc.cU'l. c.e o~e~ ,te. pJwduto. Vru,ta. mrutwa c.ol'V.\oan.:te e.xp-üc..Ltação ru't:te.

fliolt, de_ ó-Ú't e.m-~e. M obje;Uvo~ ru, pec1Mc.o~ da an~e. em :tVUllM ~õc.J.o-e.c.o-

nônú.c.o~ o Lt c.ompoM:ame.n:ta.J..6 o 

Além deo se EXrlerem classificar cs rrétcx3.os sob seus objetivos 

(geral e específico) , um usual tenro CCQrdenador é ó ° c..oli:teu.do da cuÚiL~ et. 

equaciona8.o nos ·temes : ·.o_c...üpação ;o ° c..CVi.go; j imção J:j'-J6fi:t6 ° ele ° llutbcteJl.O. Es

se m:xlo de coneei mar adván do critério -..;. ° ni 'lel . e ° fonnél. dôo descl.-Ü;:ão do 

° ·t rabaJho; °que °se °aplica; ° l ogicamente ; jX?losodescritores '- sécic:-econâni cos-L. 

. ° adm..-L."1is tr ali vos . ou can:X)rt.1:m:mtais .. ° ° 

Corro se poderia esperar l o cada novo ronjunto de tenros f acili

ta uma classificação diferente de rrétcdos . Para ilustrar, t.arou-se o rré 

tcà.o dos simuladores, classificado essenciaJ..rrente de nonuati vo, se consi-

deramos o prirreiro grupo de tenrOs, porque serv-e <lO óprirro.rarrento de ~ 

diçCes de traball10 e/ou equiparrento e seu resuli-ado reside m :lIna. prcgraIM.

ção ca:rplexa do' desenrolar das atividades. Sob outro ângulo, porém, pede 

orá ser um estudo típico do posto ronsistinc1o no planej arrento de detennina 

dos rrarentos de trabalho, o que pressupÕe a anãJ.ise de variáveis psiooló-

ogicas e arrbientais (perspectiva corrportarrental) . 

Aind<l mais i.rrpJrtante é a possibilidr:ide de um rrétodo particu-

lar ser incluído em mais de um tipo de classificação I fato notório da va-' 

riabilidade oon~i tual que gera essas classificações. O essenci<:1l será 
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manter u ccerencia da relação entre o rrétcdo e a classificação <ldotada em 

p~"Ol de uma finalidade. Se o conteúdo for OC\..1fKlçao ou cargo (objeto da 

an5.lise) };XXl.erão occrrer quer propri8dades errpíricas predm1inantarente I 

quer propriedades de sentido nOrrri.ltivo. Todavia, o neS!T\O pede ser verifl 
, -

cado na perspect.:Lva corportarrental, qUMe variáveis psicológicas e aIlbi

eI'lt::ais são levantadas para fOl .. '11ccer infonn;'.l.çx:>es a plunej arrcntos da organi 

.... 
zaçao. 

Um .. J. qU:J.rta categoria de tenros prende-se ã polari zação dos 

, 'critér19s 'aw.l.li<1tivos 'do ' de~~~nho. ' Nesta sistE~nica o deSenp211Jlo será o 

objeto em avali2ção, detenninado por um ou mais ccn02i tos, suficientes p~ 

ra dil..'"ecianar logiCGlITel1te a análise do trabaTho. ' '9.. cri t..,ér io E~9rá ~er o 

, '~ 'norteiam,' a 'onálise'e .' selesão 'dâ3.'conduta.s' acima ~e , aquém ',do l?adrão-cr ' 

, :tério. ' 

Os descritores CCl1Tportan-errtai..s emergem corro funções psioolÕgi 

cas m:mifestas ao nível da conduta no traball1o, cuja distinção baseia-se 

no resultado CQ.'1'pOrt.arrental verificado e.iTpiricarrente. 

Dando fecharrcnto ao grupo de temes relacionados ao objeto, os 

,rrétodos ainda se classifiCclI11 conforrre a natureza do trabaTho, ou seja; do 

, l?,ro02sso de atUc-:ção 'do' trabalhador. ' Os tenros ' eneJ:gético, 'Cibe l."1'létioo e 

. 'sEl'!'l3ntioo integram esse subgrupo ' e I ao ffi2S1TO terrpo, sirrbolizam um eI1Saio 

de generalização da perspectiva dos níveis de tarefa, segundo as proposi

ÇÕ2s de G.G~ Granger I discutida na p<.rrte introdutória desta tese. Neste, o 

cbje to coloca-se corre o processarre.nto do traball10 que faz surgir propri ,-
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edades da energia ou infonração veiculada em seu decurso • . '0 critério \!Ui. 

.êplicar-s~ , conS€:QU2.11 te.T1"CI'l.t..e ; . no uso da ' enerqia ou infornncão que o han::m 

. 'ennrcqa 'no oC'senvolvirrcnto ·de ·· seu · ·trélb~1l10. 
>, • ----------

o .teJr.mo · e.f1é./1DdtC.O iclc.J1..Ü..üic.a pJLOce.cüme.nto.6 Iliuodologic.0.6 q((e. 

dC'ÁCJl.e.ve.m e. e.xpUc.am 0 /5. pILOC.e.6.60.6 de. :tJr.aJU ÜOJL1i:ação e.J1ef1.gwc.a.. e.mpf1.eeJ1cti.-

do.6 pe!-o ruLba.t..hadof1.; adequando-se , can especial propriedade, à classifi.-
-

cação de nétcdos ergonâTlicos e <lOS ele tenpo" e nn~tos. Nesses casos I 

a análise restringe-se aos aspectos do serviço unicarrente forrrais e nonra 

tivos . 

Nwn : n1ve.l . UbUJ1WC.O, o -tVW10 c.ooJ1.del1.a.doJL de.Y.J.mJ.;ta, a CUtã..e,.we. 

da.ó .tJw.n6ÓOJU1IC{t;.ÕU ii1üoJunaúon.a.J...6 f1.e.6(ti;tan-te..6 do en.bc'-o.6al1le.n-tomâquin.a-vta. 

balha..doJí..o As análises que procuram de tectar conexCes e/ ou êlSpectos ftm -

cionais restritos a esse entrosan-ento ou generilizã-los para funçÕeS sis-

têmicas consideram processos tipicartente c.ibe.mêticos . 

o te.Jtmo '.6 eJi12ntic.o e..6-ta.büec.e.-.6 e. a,.tJutvé6 de 6a.tofLe..6 p.6ic.ologi

CO.6 de. e.-5.vw;tu./r.a.ç.ão . de. me.JU ag e.M, ItO/r.;te.ando o devido a..Pf1.ê.ço do.6 pJW ce.-.6.6 0.6 -

cogi'Útivâf.J f1.e.6pon.6ã:vw pe..ta.6 e..6bw.t'égia.6 de. a.tJU.bLÚÇã.o de. n.OVO.6 .6J..gn,tú-<'-

cado;!) à.6. J..J1noJullaçõe..6 f1.ece.bJ..d.M. t J.mptLe..6 únd1.vu a pf1.e..6 eJ1ç.a de. de..6 c.f1.Uo-
. . 

JLe..6 de. de.ódobltame.n:t.o e. ltecompo.6J..ç.êío da.6 de..ócol1exõe..6 e.m 117!!.n6age.JU , que. 

ófue.m 110.6 pitO ce.M 0.6 de. de.c-ÚJ ã.o , pV1lnane.n-te..ó e.m Vtaba.t,lO.6 categ oJÚzado.6 em 

rr1 v e..t .6 e.m ânti c o • 

Esta perspectiva pennitc, hoje, classificar os .rrétodos de anã 

lise de trabalho dentro de uma. rolocaçoo bem atual, distribuindo-os ao 

longo dessas trcs CclIact.crísticas. 

No .6e.gundo gtt.aJ1de glwpo 6otl.am agltupado.6 aqLLe..tc...ó tvuno.6 f1.uac-w 

na.do.6 ã. a:tivJ..dade. do anaL<...6w ao pJwcc.de.JL a. anéieLse. do vw.bal'w. A pal.a-
. . 
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Vlta.- cJW.Ve. de..óta. ou-Vta. ÓOlUllct de. .6 e. da..6.6-LM c.ct/l.e.m 0.6 nrC;todo.6 e. o teJr.1II0· -

PIWc.c.cW.;n a-to ~ 

M3tcx.1oló:rican-e.nte o proc::2d.iJn?.nto pode ser desdobrado e.m duas 

principais classes : pltoc.e.cilmc.n.-to de. e.nvw.da e. plW c.c.d-úlle.lt-W de. ,Vi..Ct-tame. ltto 

da. 'ú1Qo/Wlaç.ãoo Logo , os n'étodos pedem ser distr:Lbuídos de ac:ordo can es-

ta configuração e ec"1b.2-nos ver étS propriedades relevcmtes dos prc:x::x=dime.n-

tos que admitem para oolber ou tratar (reduzir) os infomes scbrc o traba 

Tho. 

o temo ·)jfc.óttZ-ciúileJUiJ . dtZ-' ~1·WLa.dà. é utilizado para. designar - o 

modo de. pr..oc.e.de.lt c~ -Lndagaç.ãa -6oblte. o VLabaJ..ho , Mto e., a na,tWte.zo. da úLdE:. 

gaç.ão. OiL mu0-6 que. o an~;ta d-L-6 pô e. paJtct e.x.:tJtaiJt dCLdo-6 I na óct6 e. de. c.ote.-

Não .6 e. cü..6 c.u.te. que. o tVUlIO P/tO c.e.d.úne.nto ,te.n.ha -6 wLg-Ldo do Clt-<-

:t:V-J..o óu.n.dame.n:t.a1. ·· - 1'la:tuJte.za da úldagaç.õ.o I Ii1M -6 e.u po-.)-Lc..io 11 amc.I'ÚO e.m nl

vw e..ópe.c..iü-Lc.aiile.n.-te. dUe..Jrm{./1CLdo.6 (ob.6Vtvaç.ão CÜJte.:t.a., -Ln:teJr.me.cüãMa e. úrLi. 

lte.J'-..a. J )Le.quVte.U adotM ou-vw ClIUiuo dv(..{.vado · ---:. . n10e.J.. de. ' lte.c.o 1v."tJ.,tu.<.ção 
. . . . - -

D2ritro da categoria -.-.:. . ób.óVLVaç.ão . CÜJtUrr.. o nlve.l de. lte.c.on.6~ 

.tu.iç.ão dO-6 dado.6 e. d.bte.to e. óWo .óoblte. o .tJtctbalho , pode.ndo .6e.Jt... cf.M.6-<-ó-L

c.ada de. pVLC.e. ptu.a1. OLt Ob.6VLVauor,a1.-'úne.cU..a:to . Eviden'l:errf'>..nte , o nível di

reto rrostra 1..lr[B. percepção irrediata do trabaJl10, sem a presença de qual

quer rrediérlor (rela'to pessoéll ou instrum::mto interrrcdiário) e os netcx:los 

p<:xl8rão ser classificados a partir c10 nível em que a coleta de d.2.dos é ~ 

alizada (pela proximidade do analista ao conportam2nto do traball1ador) e 
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do tipo de reconstitill.ção que admitem, por e.xanplo se encaiXélIn nesta or-

de..Tll os rrétcx10s dispJstos él relacionat" tarefas cbservadas . 

o tenro ob,sVL\JaçM ·,Ü"dVlI lIC.cüâJÚCt.. apLtc.a-.6e. qu.a.ndo a .6..t.wação 

do btaba.1!{w ê 1te.c.oll.6ütu,'(da pe1.o CUl~\t.c( O(L a.,VtaIJv., ele. M.gWil tipo de. .6,t

mulaçã.o. A a;ttv.üiade. do wla..f...{/.).ta pode. .ó VL .ó-Ú.>teJna;t,üada c.omo paóó,tva na 

na.óe. de. JLe.C.e.O.ÚllCJt:to dO{) dado.ó e. a.,üva. e.m .óua 1te.C.Oilll;t,{.;t(Ú.ção. 

No prirreiro caso , o nt2di.3.dor é o préprio anaJista (um técnico 

em anáu.se de tr.iball10 ou o ocupéU1te do cargo) que reconstitui em sua p2~ 

soa a infO.l1'tB.ção dos dados iniciuis, CaT'Oaconrece na Auto-Observaç5.o. Em 

outros casos o est\ .... '<lo desenrola~se por neio de téci:licas de sinulação I re-

produzindo condições arrbientais e ccrrportarrentais do funciono rrento :0 po~ 

to de trabalho I ond o analista t arrbêm assumirã o pape l. de n'l2diador 1 f;).

zendo a re~tituição dos dados. . 

o . nível· de reconstituição inte..rncdi.ãria reqU.2r, geralrre.ntc, um 

certo ccnhecirrento prévio do analis-ta a respeito do que vai est1.:dar , sen

co usado na Imioria das vezes para escl arecer as relações do trabalhador 

cem as metas a CUI11prir. li utilidade de seu enprego atende de perto aos 

fatores car:portarrentais nos prograrras de adaptação . instrun-ental ou de con 

dutas, minimizando a vaL'iação da subj eti vidade nos IreSlrús . 

Um m'é..:todo c.,1!.a.6.6.tú,tc.a.d.o pOll. e..óte. tvuno e.v,tde.núcJtá. c.onlO c..aJtac.

:tVl1ótic.a. p/l.e.donÚJ'l.ante. utudM o .tJtaba.1Jw a.tJLa.vê.6 . da. ItC!.ptLMe.ntação mC!.J't:ta.e. 

ou p.óZqu,<.c.a. 6e,lia. puo OC.LLpa.n.:te. do c.Mgo e. / ou a.na.U..óta, peAte.Y!c.e.ndo a ~ 

:te. . n..7.vu ..<..n,tV!frle.cüâJúo que.lt a. tLe.c.on~dJ.;tLÚÇã.o e.x.e.c.utada pe1.o a.na.ü.ó:ta, que.lt 
. . 

a. 11.e1.a:ta.da pe..to PMptÚO .tJr.abal.ha.clolt. 
. . . .. 

o terceiro nível do p.l-ocedirrento de entrac1:t . e estW::>elecido 
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o::rn o t.errro ~ 'EbM.Jt1jaçâo'.ÜlCÜJté.ta, qu.e .6e apUca. qu.cutdo o cU1aLW.:ta 1Le. -

.CO M-tULÚ. a. .[nüoJtJJlação .6oblLe. um /tehLto já t,oJtwado ; ou .6eja, qu.a.ndo a. colS:. 

.:ta. d0.6 da.do-ó de.óel'l.volve--óe. óOJta. da6 WtcW1.6t.ânuM vVtdadch'l.a6 de. .:tJt.a.ba -

lho e, pOIt -W.6 o, a. lte.compQ,6-tção do.6 e..e.c.menJ.:o.6 "Jtea,w Ir e ó u..-ta. pe.1.o ocupru]. 

.:te do c.aJr.go Ott pe~.6oa. Ugada. a.o .:tJw.ba-tllO, a..:tJW.VM de -tH-ó-VtUmc.J1..:to.6 

,c1Mcol:J como 0.6 que..ótio J'têliU.o .ó ou. Otl..rtM.6 -tI1.ÓOJUIl e.-6 . 

v.:, pe.-

Outra vcrriante das possibilidades classificatórias Em análise 

de trabaJJ10 centra·-se na atividade do analista para estal;êlecer I1Z\JU,ó de. 

. :tJmt~!l1e..lU:O . da -tHt, OJilila.ç'.ê!o . c.óllida. E.6.:tct -tI1.ÓO!Uilaç{to , podv-Ji .6 e.IL . .6 u.bll1e..Uda 

num p.ta.J1.0 9 eAai a d.u..a..6 pJU.llÚpa,W Ó O/WIM de. ,tJta . .tame.rU:o : ' ~-tJ1;tEt<-c.a e. (1..1111-

. :.e..Wc.a.; e J1W11 plano e.-6pe.úô-tco à-ó. t,o frma.6 ':·pft6;{:c:c.61cr.JL (ob-óvwauoI1.CLf. ), C.O I1~ 

, . .vwiliúJ..ót.a (e.-6.tJtu:tww.ç.ão ~n.:tvu1{1. ) é. ' C.6M_Jicú:J!.·.{/~:ta ( ,(,gJúó-<'caçâo ) . 
. . 

Neste sentido, todos os n,ztodos operam a:m estruturas que per

dem variar eu função dos processos sintético e analÍtico, sendo o Eroces-

o . t)/'.iJ c.e1,.6 o . .6Út.:tmco pJW ctL/ta lLe.cO M;(:ltu.,{,Jt a .6 Ltu.a.çÍio . al1.aV....6 ado. 

Wt.a.v'&s . da o.g!te.gação dM e-s.:tJw.:twui6 , l1um CÜJte.úOJ1aJlleYJ.-to vV17..Ltal ae.ca.J:çado 
. , 

pe.1.a..6 wv-tdadu de. plLe.d,{,c.ação e wúão . Ao con;tJwJU.o, quan do o plLoce(ü.

mento me.:todolõg-tco Mad.o pa/'...a .:tJLeJ;tcv'l. a. -tnóOJUilação de..óaglte.gM e.ó.:tJw-tWta.6 

.6 eJtâ cta..6~-t n-tcac!.o peto :tVL/IlO' cuiàl..1;tLco. 

FinaJ.rrente c..~egarros aos tenros concebidos a partir dó ' tipo de. 

, . fteduç.ão . eP.lpJi.egado . n6 . :tJr.i'.;t'Cuile.n-to 'da·.61 flo Jui1aç.ão. A relevância destes tem, 

para nós, grande valor ccncciJcual , porque , desde o início de nosso traba-

lho, nos propus<?IroS a eluJ-)()rar um m:xtClo de análise fund2IreI1tado ntlfTla 

p:rrspectiva cssencialista, para o que d~senvolverrDs a Eq?licação husse.r-



153· 

liana e levantarros ti viabilidZJ.cle de aplicar seus roneei tos à anEuise de 

trabalho, ainda que ne02ssário fosse reta:r5.- los em certa nedida fazendo 

uma ac1.:lptação c.o rrod:::..lo fe.narenolÓgico . 

A abrangência do te.nro .....:. ' plto.tOCO-CcVL é observacional c aplica 

-se aos mét:cx::30s que levantam as rel açees do trabalJ1ador cem as tarefas 

a currprir I onde não cube avaliar ne.m julgar a pessoa CJU3 ocupa o cargo. 1\ 

atbtude. .6 ILb j Ctc.e.n.te. ã. Jc.eduçã.o . P/LOto C.OWL e: a de. c.aptalL o c.o nteudo in;e.cUctto 

de.6c.Jr.Á..-Uvo. Este p:r:oceclirrento detel.'1tli.na que a análise des2J'1'Ilo1va-se Em 

nÍ'vel apenas descritivo, ou seja, a descrição do dado obsel'Vado pr~e

se pela categorizaç-:::o das regularidades que apa1."'ecertl e nos oonduz a iden-

tificar um enfoque posi'U v..i.sL:a. A Ite.du.ç.ão ap.Ucada, nMte. c.cwo I 
- .,. . e. l!:-uumo. 

Os rreto::los coordenados pelo tenro -- proced.im2.nto protocolar 

(de.scri ti vo) r eduzem, portanto I categorias observáveis do que é regular. I 

em nível de cbservaçoo. . 

Proposicionado num estác;rio ele redução m:ús conplexo t o te.rrro 

c.ovv5:tJulc.lJ..v.ú,;t.a btcU.c.a. uma a;tí.;tude. de. c.ap-to.ção da lõ gic.ct q LLe. me.deJ..o. aq LÚ

lo que. o anaW.ta. vê e aqa,Ü.o qtle. e. v-wctdo : ol1de.. a Jc.e.dução 6az-.6e. ã. lógi

c.a opeJI.atõ/"vi.a • . O CI..Y1.aV..h.ta .te.nta Jc.e..duz1Jr. a lógic.a que.. opeJta. na cUl1âm.t.c.a 

P/WC.e.ó.6tlaJ!. do .tJc.abaJ!.ho , c.omo de.óe.nvolvido pe1.o .tJta.baJ!.hadoJc.. 

o procedirrcnto centrélc10 numa atitude ron.structivista pretende 

reconstruir a ~ó:Jica operatória do t.:cabalho através de tnn processo s~ 
• 

cial de natUl.'"'eza psicolÓgica (cst:r:ub.lr2.ção interna) 1 capaz de estabel ecer 

e consolidar urra detelll'inéllia lÕgica, que ntnn ponto e rrorrento perfecti "'O 
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po:1e tomar-se reversivelrrcntc él lógica do sisterna * 

o renro procedin"€nto eSf'Ccífioo inclui, adcnB.is , a categoria 

- ~,[9Iú6lcas.ão , que e..1l1 seu significado nais lato, volta-se ao conhccirrcn 

to de prcpriErlac1es essenciais. A (I.;ü;tude de c.ap:ta.:t a ~ ,é9rúMc.ação e).dab_~ 

.te.c.e wn e1> 6o}tÇo paJu.t dMC)teveJt além do!.:; 6a;tc~ e. a a;U.vldade do CUlClw,ta 

de1>e.ww.ta-óe num ~eIUj.do ÜLt{.mo Q(Ie. ê vlóado. 

o upo de Jte.du.ção no - pJwc.e.cümel1.-to MM!j101c~:ta. c{,(.Jte.e-[OI1ú.-ó c. 

além d.ct.tõglc.a opeJta..:tôJÚa. óuojac.e.nte. que eó:t.ã pOli. tJtaz do pJLõpttlO plWC.e6-

óo, ã pJtoc.uJr.a. dM Jtuaç.õeó ÓLLYl.ÚOl'l.CÚ6 úl-üJ1ial.> do .:tJr..a.ba1ho, dmdo-.th.e. wn 

a.6pe.cto g.e.obal. Quando 11.0 pltoc.edúne."z...+o u.-tiliza.do pa.Jta. tr,,-alaJt a lnnotLlnct

ç.ã.o hét eó.to. pJte.OC.U.pCLç.C.o e.-ó-óe.n.c.la.Li...6.:t.a., pode-.H. LÜz.eJt'que. a 6·l.xaç.ão de he_

laç.ô e,ó 6 W1C{.(I no.-w do .tJta.bo .. tho ê o b;tL.da pOJt Jte.duç.õ eó ,,5 eme1.h((lite.~ cv., empne.

gad.a.6 no ni~;todo 6erlOlile.n.O.e.ôglc.o ele. H(I-Mm~ 

As for:mas de redução qt..'e o analü:.ta diSl::õe pvra chegar até a 

i.nfonre.ção n11al <:l.SS'Llrrem vital irrportância, na lredida que servem dq apoio 

e justificativa para a aplicação de um nÉto::1o. - -!L,redncãoestal-'..-ele02 - um 

- -mo:J.elo -geral_J2~a -o -trn.~~nt..o -c1o.s --info~~5 --oollliàos..L-cu~:J.s - -pr;:Eriecac1es 

- -~d2qu.am-se -d.iferentr .. -:Jr~nte .' ã.s -diversas- possibilid2.des -de- d.i:lnlisê.r o traba-

- -Jho. ' 

* Esta concepç~o fundmuenta-se na discussão de Piaget sobre a validade 

de passagem transcendental de Husser1, intitulada "Le Depassement 

Transcendental ll o In: Piaget, J. et alo Logique et Connaissance Scien 

tifique o França: Encyclopêdie de la P1eiade, 1969, pãg. 1251-71. 

Hã tambcm certa afinidade entre este procedimento e o que deE. 

creve -C. Levy Strauss na reconstituiç~o da 1ãgica inconsciente de al 

gumas culturas ao operarem as estruturas de parentes~o -- o analista 

do trabalho atuaria de modo análogo ao detectar a lógica operatória 

do trabalhador o 
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~ evidente que outros tenros cx:x:)l:"C]enadÇ)res poderiam ter sido 

selecicnados neste subcupí tulo. Mas a preocupaçQo central foi upenus re~ 

saltar a necessidade d se con02ituarcm 03 terrros , que possun1 vir a faci

litar novas fornBS classificatórias dos rrétodos de análi"'c do trabalho. 

Os temos definidos foram .:quelcs quc .:lprescntara'11 de algi.ID1 rrodo relev5n

cia para desvendar pontos cOIltrovertidos entre classifica(:;,-Ges já existen

tes ou que se ap~12sentaré'..m indispensáveis à classificação dos m2tcxlos eles 

critos . 

Pura efeito de uma rroior segurança na classificação e, canse

quent.errente, na esco111a dos pro02elirn2ntos rretodolãgicos inéLi.cados na prã·· 

tica esperamos ter contribuído dest.e m:x1.o, não a,.D8.nas pela e..'q)lici taÇ&O 

das possíveis IO:tm3.S potenciais de clél.Ssificaç~o I ffi3S, p.d.llcipalnE1tG, ~ 

la sistematização ronrei tua 1 da relaçQo e interação dos m2tcx1os frente aos 

seus objet.i.. vos e respectivos resultados. 



C A P r T U L o 11 . 4 



CLJ\SSI FICAÇl\O DOS t~tT ODOS 

Jl.s classificLlç<Y-' ........ dos rrétooos que or -sao efetuadas resul-

tara'Tl dos conceitos des e.m;olvidos nos capítulos rrecec1'2ntes. 

Tamando-sc as palavras-chave ou termo coordenadores já defi-

nidos é possível alocar os métodos e just.ificar seus posic' Oll<JCl'cntm, numa 

ou outra fO~!na de classificar, de acordo com üS proprieàades relevili1tes 

que sejam consià~adas para esta finalidade . Pode-se rctcr.ur I então, ca-

ca um dos tenros coordenador es para a ele relacionar rrét,oC.os, construindo 

-se um novo sist.err.a clnssifica t.ório centrado ~ ' ~!O ' Ô b .f e.-tô 'dct ' plLÔp,Ü.ll a.J'l.ã.-

we. do 'tJr.ct.ba..tho 'oÜno,,\ ' f?li.. oc.. ~cLúi1c.Ii.to-5 ' qtié. 'o 'J.,u{éJ.:t.o 'dçAe.ltVo,e,vr. 

zã..:.,e,a. . 

(to IU?(t.Ü-

' Tendo estas diretrizes e cx:vn intuito de sinplifiCélr a o::::np'Le-

ensão do teÀto , sulxlividiu-se este capítulo em duas grandes seçees. 

Inicialmente, o texto discorrerá sobre a; pro[rdedaàes rretoco-

lógicas de cada retodo , situadas can relação aos ternos que defil'l8!.l.l o cbj~ 

to da análise e, num segundo m:rrento, tratérren'Os daquelas propriedé'...des 

que satisfaçam à classificação dos rré·l:cx:1os em função dos ter::ros ccordena'-

dores relacionac.os ao sujei.to que procede a análise de traballio, ist.o 

em função dos pr ocecli.ro2ntos rrctodolági.cos de coleta e traWrcento de infor 

-maçao selecionados, neste estudo. 

Um quadro sinóptico fornec-erá o fio condutor des tas análises; 
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I 

Q'UADRO SI NOP TI CO 
DO S 

MtTODOS DE AN~LISE DE TRABALHO ·E· RESPECTIVOS . 
TERMOS COORDENADORES DE CLASSI FI CAÇ~O !. 

- . 

~~ 
RELACIONADOS AO OBJETO RELACI ONADOS AO SUJEITO 

OBJ . GERAL OBJ. ESPECrFI CO . COIHEUOO AVAL .DO DESENP. PROC . ENT . ()A INF. I'r<UL . u . li< . PROC . ESP.TR.DA INF. DA INF. 
~nODOS 

f---- ,---- - ,--- ,--- .----
OB .OIR.I' 08.INT.1 NORK ENP . SOC- EC. COt~P . OC C F Pt P N OB . IND. S IflT . MAL. PROT. CONSTo ESSE~j C . 

f---- r--- - r-- '----- I---
?LiC!TAÇAO PROVOCADA x x x x x x x 

r----- r--- - r-- "- r-- 1--
-R. COM rlTULAR DO CARGO x x. x x x x x x 

r----- I--- - - - r--
-R. C C~ GRUPO DE PROFISSIONAI S x x x x x x x x _. r--- - - - i- I---
\ ~ ER~~C !A TEC~ ICA x x x x x x X 

i- I--- - - - i-
~ R. DE 05SERVAÇr.O x x x x x x x X 

f--- r--- r-- - - >- I--- f--

ESTI Oi,;:R IO x x x x x x x x 
r--- r-- - - , ---:-- I---

::u'-LlST x x x x x x x X 
1--. r--- I--- - I--- .- --
='. JA DE OPERAÇiJES DO CA RGO x x x x x x X 

I--- I--- - I--- - r---
~. DESCRITIVA POR COOIGOS x x x x x x x X 

I--- I--- - I--- -
~. D~SCRIiIVA FOR GRAF ICOS x x x x x x x x 

r--- I--- - I--- .-
,O-OSS o ~O TRABALHO x x x x x x 

r--- I--- - I--- -
) . I hS p.:n;. ... EAS x x x x x x x 

r--- r--- --,- r--- .-
'. DOS TRAÇOS INFERIDOS DOS ERROS PROF. x X X X X X X . x 

r--- I-- - I-- -
,USE FW;CION,ó.L DO POSTO DE TRABALHO x X x x x x x 

C-- I-- - I--- --
"\L I SE DE CC:.EXiJES x X X X X X X X 

-- I--- - I--- -
·:.! L,',DGRES X x x x X x 

:::E:,':"E CRITICO i -- - - I--- _ . 

E x x x X x X X 
1 - ,--- - I--- .-

ErA CRITICA x x x x X x 
; - --'---

são fundam::mj'al no terno coordcmdor 
são secunC..Jriil ou r..arcial P.O tenro coordenador . 



SUB-CAPTTULO 11.4.1 

PROPRIEVAVES METODOLUS1CAS RELACrOi'-./AVAS AO OBJETO VA ANÃLISE 
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Conforne o quadro dos tel1TOS ccordenadores das classificaçães* I 

estão dispos tos no prin-eiro grupo os te.....''1TOS : nOJUlIa.tJ.VO e. Clll)JlJr.J. C.O, pOsl. 

cionados em flmcão do terrro Obje.t<..vo GeJLa1.. da AHQWe.; .lóc,tO-e.C.OIlÔIlI.tC.O 

e. c.ompo:Lto.n:C?nto.l., posi cionados pelo tel1TO - Ob j e.:tlvo f,~pe.c,Zóic.o da AilQ~ 

I>c.; oc.!!Eação t . éNl[iO , tÍtiJ1ç.ãó e. ~ p6,5:t6 . de. ',vLàba1J1O , posicioi1c'ldos pelo t enro 

- CO Jdeüdo do. AJ1c!.Lw e; jJM,W.VO · e. . I~CL-UV C~, posicionados pelo termo -

AvcJ!..útç.ã.o e VC?Aempe.nho · e, fina1.nente, os termos e.nC/Lg ê-Uc.o , u .bVi.né:Uc.o e -_ .... _--'------
* /:, emâ.s"l-Uc.o * . que são urn desdobram=>....nto do te:aro P~óc.e!>I>O de. A~~o.ç.ão do 

o :tVl.mo - Obje:ti.vo Ge.hal. da AJtéitJ..óe g-Útaná. QJfl :tO:C.no da J'ta:tu.

!te.za dOI> p!toc.ecWi1e.n,to.6 me.,todo1!.õg-i.c.O.6 e. .6u.a1> p!L-tI1c.-i.pa-i.l> n1Odc{,U 

dadM de Ctpuc.a.çã.o que. p0.6.6l.b-<V;tc(l;1 aquJ.. !te.pIW ... M2Y!-tM. dUM 

c.have!> c.1!.MóJ...6,tc.cÚÔl l..i.a.6 - Wila c.ooJlde.Jw.da puo :tVU1iQ J'WJVlJa ... U

. vo e. ou.:tJLa puo :tefJ1lO 011p1JÚC.O , bem C.OIHO I> eJta.O pOf,ólvw de!>

do b!tam e.n,tO.6 .6 ec.u.nWÚO,5 011 0.111 b OI> 0.6 C.M 0.6 , -i.l> .to e., afULWllaç ° (?A 

me...todo1!.ôg-i.c.O./5 j U.6 ,Uú...i.c.adcw a I> e.gu.-i.!t 

l\onnati vo 
JI..nálise de ConexCcs 

Sinu.üadores 

Tarefa Crítica 

Esta chave apresenta os rrétodos tipicarrente classificados co-

1TO normativos, na. rredida em que to::1os vis ID1 um planejanento da conduta . 

A pa1!.a.VIta no}una,Uvo a.dj eX....(. v a. wna óO}Uíia de pltoc.e.de!t 11.0 .6 e.y!XJ..do 

daqwo .que. .tem ·6oJtça .de./tr.glLa ou. nOl'Lina. · . . .. . , .. ...... ' .. ,., . " .. . 

* Vide Cap. 11. 3 -- pâg. 144 . 

** Os termos energético, ciLernetico e semântico sC!rão exc l uídos das cha -

ves classificatôrias, porque se aplicwm a cada analise particular e de 

pendem da natureza do estudo. De acordo com enta natureza o analista de 

verá classificar em cada circunstância o método empregado . 
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Á apUc.ação de. .6 e.u. .6.t9Iúó·tcado a e..s te. Q.;stwlo Cl_Cl4 .6 ,t Mc.rvtõ!u..o 

.6 ,U.l1a-.ó e. JtWil d0.6 e.X:tACJ1l0.6 da ~u.de. Úe.I1-.tZ o·{c.a di!. - de..ó cA-tç.ã.o dr. nato.6 

Na classi ficação dos nétodos pc.,'de-.se toTar a descrição de fa·~ 

tos can linguagem sob 0:3 prisrms a p!ÚolÚ e. a pO/ste.!l,tO!L.t. Conseque.ntem::!], 

te, todo nÉtodo que enprega um::l. linguagem construída a p!ÚOlC ... t con...c;titui 

um rrodelo particular de análise de h-abalJ10· que aIrOlda Ulm linguage.m des-

critiva à antecipação e iJrposiç3.o de um rr0:3.elo ao real. Caro foi detenni 

nado no subcapí tulo anterior tais rrcdelos favorecem es·tudos que tem por 

fim pla.nejar a conduta. 

Entretanto, a lingua921n construída p.Xle suc:;der a ocorrência 

do real, fazendo-se no sentido a po.ó;teJr!0Il!~ Este tipo Oe liJ1guagem rre

toél.ológica satisfaz às definições do tenro e...!!pjriro I I1B5 é ela i ndepénden 

te dos préprios fa.tos. O que a define neste sentido é o m:xlclo qus (leIa 

resulta e que é generalizado. Tais model os senJ'?.n1 basican'E'.l1t2 a estudos 

em que se alneja ve.rificar a conduta no trabaTho . 

o Che.c.k.-L,w! ê de.niJLe. 0.6 .JllQ;todo.ó de. artéíU.6 e. do ;t!LabctfLO c:.qu.g. 
. . 

le. 6adado e..6.6 e.11C-taime.l·t;te. a wn c.aJtâ..te!e. HO)UnM-<.vo I porque sua estrutura im-

poe UITB. lÓgica anterior.rrente construída à investigação do real. 

Este nÉtodo CXlI1pêe-se de um levanta...wnto fonnal do trGlbal.~o e, 

em a l guns casO':>1 proc::ede à caracterização do equiparrento e/ou matericll.1ü 

lizado. 

Enbora seja ideal para prograrrar , pcc1erâ ser enprcgtldo e.Hpir.:!:, 

C<lITCnte na ve:dficação de t.nm. rcaJidade já existcn~ ; apesar da lÓrjica 
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ser nonl'iltiva, na naioria das vezes , em razão das rretas do triJbalho esta-

rem presentes desde o rrarento em qu2 se orguniza a listagem. 

Seu ajusté:un2nto quanto ao terno normativo é corroborado pelo 

uso da listagem das tarefas que 11 CQlSti tui tnn l'l"eI\Orundum provisional de 

grande utilidade ll (102) . A sistêmica de investigação é estabel ecida nor

mativarrente e o trabalhador cpera com os dados já prograrrB.dos e apenas ve 

rifica a aplicação do dado enpiricartEl1te . 

IP....ntre os principais ro::x32los baseados em conex02s te.:ms a or

ganização espacial , se.quencial e a organização das interações , tcdos pre·~ 

dispostos à programação das relaçêes ftrrlcionais que eJq?licam o siste.rra 

maior. A A;ú5Use. de Ccne.xõeJ.> Jte.tine. wna. ;f)"é,'l.-Le. Ode. .-té:CJl..{,c.cv~ v.,.ttU;tC:JI1e.;J.,te. 

vinc.u1.a.c:ict6 a obje;ti..vo;f)o l1oJuna;ÜvO;f) , porque seu m::::delo visa planejar a COo.'1-. 

duta_o de qualquer elerrento do sist.erra., servindo taILbérn à construção de ltD

delos de sjmulaàores . o 

A légica que opera no estudo das cane.xces agrupa os dados a 

investigar, baseada em propriedad2s provisionai.s . O m::::delo central oon 

siste em alocar os elerrentos que cc::npCem o sisterra maior e traçar os elos 

canectivos da informação sistêmica que transita entre cada ccnponente ou 

estabelecer o prograna de ftmcionarrento de S.H.H. partindo de um raciocí

nio inteirarrente fo:rrral, c:cm:) se verifica no rrétroo dos organogramas . 

"A ;f)-ÚmLta.ç.ã.o e.VlVO.tVe. o U6 o e.x..pe.Wne.IJ.,ta,t de. mo de..f.M paJr..a. e/.)w

claJt o c.olllpoJt..tame.n..to de. Wl/ .s;....6;tema.. Este uso e:xperirre..1:1ta1 pcxieo servir ou 

para explorar planejarrentos sistêmicos alternativos ou o conporta:rrP-nto Cbs 

. (102) De Uontmollin, M. - Introduc íon a l a Ergonomia . Hadri : Aguilar, 

1971, pág. 40 " 
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o:npcncnte.s de um sistenn para TIElhor o::npreender suas relações dentro do 

sistena" (l03). 

A c.la64i6,tc.a.ç.ão deó :te. mê:todo como Iw/(ma.t.tvo e acWc:. com 6acl 

U dade , e---spe.ualmeJL,te pe.lo (,1..6 o de. P'~O:tÕ.:ü.p04 QUe. aJ'vte.ce.dem ao 6uJtUoYlaJ1/e.~ 

:to /te.ct1 do 4-ú.:. ;tema, buscando estabel ecer urra l&:Jica de otimizaçe.0 do mIn-
. . 

port.arrento, í'.ll1darrentaéla num m::Xlelo detenninÍstico usuaJ.nente alctmhado 

por "rroc1elo que oonstrói solução ideal". 

A Tcvle6a c!r.l:ttca. e wnme:todo eJl1 que. 4e. ide.Vl;ttnic.ct o plLopõ,~i:. 

:to de de. 6)..Yll/L 04 momen.:to/-s CJl.uc{.~~ do .tJLa.bafho , que. e.mba.ó ct.óe..u 

p,:ôpJzJ..o plane. jrof)e.n,to, 11.a. bLU-SC.a. de. 4Uct 4.Lgn.iMc.aç.ão e6-6e.l1.uae. 

e, pOh c.onóe.guJ..I1;te. , de 4Ua. ,gê.i1e-6e. ide.a1... 

Errbara sejam estesosm2todos cem prcpriedades mais 
.., . 

pro~G. 

~ da definição prcposta para temo nO:rrn3ti vo, outros ainda 

J?Ossucm p!;'oprieàades a ele relacionadas, destacando-se a E..'<fJIJ:. 

citação Provocada; o Questionário e o Estudo dos Traços L,fe-

ridos dos Erros Profissionais. 

A ExpUcL:taç.ão P lLovoc.ada.. e wn me.:todo eJ~P~c.o Quan:to a .6 e.uó 

cJr.<.;ti.Jti04 bl.:te.~104, po~ ~~ p~I1.Ctrcw)Je.n.:te. do ct6pe.Uo c.owl1.ge.n.:te. que 

ct6 .6,{..:tu.aç.õe6 de :tM.bafho peJtc.e.bid(t6 e. cLi..nanú'zada--s pé.io e.11.c.a.M.e.gado do .6 e/L 

viç.o, p044ueJn no cLta a cLi..a. 

(103) Ho peman, Ro J .• 

lumbus, Ohio : 

Systems Analysis and Operations Hanagement. Co-

-Charles, E Merrill Publishing Co., 1969, pag o 36. 
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CaJta.C.teJL:05,ti.C.a,~ nOJu/lWVCl6 podem .6lú'lg.{/t de .6 e.u MO par..-ttc.u.taJt 

e MO da. mo da.Uda.de 9 e!LCt.f. pw qua..t .6 e u..t{..ttza . Prop:Ssi tos oo.rrnati'VOs ~ 

re02ITl oom frequência nos casos em que a Explicitação Provocada vi coe funda 

mentar programas de formação de pessoal e construçao de sim1uadores. 

19ua.lIrente , OI.:! Q.u.e.6tiOrtétIUO.6 c.O.6;tumcull .6 e/t pJtop0.6,[,uonado.6 pa":,, 

ILa. .te. v an..-tCUt -<-n6 o Ilmaçô e.6 c.o rttil1g e.n.-te..ó do ;(}l.a.ba.1.fio 1 e tal. c1..a..M,[, Mc.a.ç·ão de.-

COMe da. 11a...twr.e.za da. úon,te de. -<-nÓollJnaçâo, na. me.cLtda em que. I.llL6c.J.;tmI1, pOJt 

pM:te do thaba..thadoJt O(L de. pU.60Cl6 ügada,~' ao tM.ba..tho~' a. l1e.cU.6,[,dadc de 

.6e ltec.ol'l.6wu..iJc..e.m Ol.l ÓCÚO.6 é de Wl1 ll1odo g~ Cl6pe.C.to,~ 6ul1uon.w . 

Todavia, sua genTIa. de 8plicações é va-ta e pl.-op5sitos r.ormati-

vos pXierao se evidenciar. O caráter nonnativo do questionário s\..rrgirá 

senp~ em temos de seus objetivos, enquanto seu oonteúdo pe....nranecerá ba-

sicarrente empírioo. 

Por fim, consideranc1o<::'se as caracteristicas no.r:rrativas pode-

se classificar o El.lwdo do.6 Tltaç.ol.J Iltne!Udo.6 do.6 EMO.6 PiLO ~Ú.6-tOn.a.,05 e 
• ( t"'( -

tal prored.inento está calcado na noção de traço I e..'Ctraída da anâlise dos 

vários tifX)s de erro. 

O levantamento dos erros ê um rreio para a determinação cbs tr~ 

ços e, fX)r este rrotivo J parece indicado designar-se o rrétcél.o por "e..6.tLtdo 

do.6 ,tJta.ç.O,5 ,[,n.Óe.Jt.tdOI5 da al1âLL6 e. de e.Mo.6 ", oognare ' já adotado no transcur 

so deste capítulo. 
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Via de regra tornar-se-á fundarrentaln"ente errpírico quando o 

u-a<s-'O for inferido das variáveis que contribuem p:rra a w.anifestação do er 

ro 7 diSfOndo o analista de diversos lreios para conhecer essas variáveis. 

Entretanto, distingue-se l.:trn salto entre us variáveis CITpíri ~ 

cas e os traços que ê detel~nado pelo processo inferencial do analista , 

ao lhes atribuir caracteres IÕgicos e finalisticos , quando a Iéx:Jica deste 

processo for FOr ele pré.,.(leterminada . Sob tais c.'ondiçães , esses traços 

(.e].errentos avaliaàos COTID essenciais para se obter o renc1irrento eSJ?=>Jado) 

frequenterrente passam a atuar sobre as rredidas corretivas ou alterações 

no planejarrento de ação , conceeendo um caráter 11O:r:rn:::ltiVO a este rrétodo. 

Didaticam::mte, converia estabelecer que no esrudo dos erros 

a rretodologia aplicada fosse basicarrente errpirica; em o:::>rrp2l1saçao o estu

do àos traços pcx1e assegurar medidas tipicarrente nonnativas imple."Tentado

ras de condições favoráveis de trabalho * 

* Esta distinção não foi mencionada .em nenhum dos autores relacionados , 

contudo sua pertinência parece inadiavel frente ao objetivo de encon 

trar coerência na linguagem descritiva.e classificatória dos métodos 

de análise de trabalho . 
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A IJe.gUJlM chave c.J:.a..6ê.,Lói.ca.tõ,....<.a. concebe Oê. mê-todoê. c.onói.de/u:t

dM emp1túco.ó , de ceJtta 601r1lla. .:todo~ , li exceç.ão da. AJ1á.l)./~ e de 

Conexõu , S,<-l1lui.a.dOlLeé. e. T aJle6a CI1JA:),ca.'iI· 11 • 

*. 
EiTpírico* 

1~~licitaç3o Provocada 

Entrevista can o Titular do Cargo 

. Entrevista cem Gn1pJ de Profissi onais 

COmerência rrécnica 

Entrevista de Observação 

Questionário 

Check-List 

Agenda de ~élçõeS do Cargo 

ObseJ.."Vação Descritiva por CÓCligos 

Observação I::escri ti Vd por Gráfi cos 

Auto-Observação no Trabalho 

Observações Instantâ..'1eas 

Estudo do Traços ~~eridos dos Erros Profissionais 

Análise Funcional do Posto de Trabalho 

Incidente Critico 

Pelas razoes indicadas para o rrétodo de ' Exp.Uc.i..:ta.ç.ão Pltovoc.a.-

.. da; a En.:tJr.ev,w.:ta. c.om o TUu.f..cut do CMgo e a ' Efl.;vl.ev,wta com GlLUpO rie. F,'/..o 

* A veracidnde desta proposição faz lembrar a opinião De Montmollin 

de que permanecemos num estágio de empirismo em Análise do Trabalh~ e~ 

posta no l ivro - A psicotécnica na Berlinda . 

** Os métodos cujos aspectOG empíricos tenham sido mencionado 

an t erior, ficam excluídos do desenvolvimento desta . 

na chave 
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6-ú'ó.{ol ct.W são classificadas caro rrétcx:1os empíricos . Ióto e ev'{deru;e :ia.

ja. v-Ú,to a. lingu.a.gem GUCJ1)Xa ó egLl-út a. .e.ôg.{c.a. doó acolU:eu.melU:oó 1te.C.OYLó

, :tJuLIdo~ pe1.o pr"oóJh.6.{ona..e. e.n;tltev-ú' .ta.do e. ° ,t1l-tuJ..tO pJWllOltcüal de .~LLct.j ape.<. 

caç.ou óe. ltuw/J,tJt na. coleta.. de. da.doó que MVwe.m ã. veJÚ6.{c.aç.ão da. conduta.. 

Nestes três rrétcx:1os iniciais I o analisw não p:rrt.icipa pro-

priarrente das etapas introspectivas exercidas p2lo encarregado no proces-

so de representação do trabalho, ainda que possa form:tlizar i tens de ori

entação reconstJ::uti va *. Ilrporta é analisar a natureza da informação so 

bre o trabalho, para se alcançar critérios adequados de classificação. 

Ntnn exarre critico das Entrevis tas ID.di vidual e de Grupo , pcxJe 

- se dizer que ao analista cabe ap::mas anot.a.r as representações feitas por 

meio da observação. Nestes, a pessoa que analisa o trabalho -mo 

atos introSpectivos durante a coleta e sarente relata as infonnaçees le

vantadas . . Quem faz a reconstJ::ução e a representa numa linguagem descri ti 

va é o trabalhador. O analista vai sistematizá-la posterionrente de rredo 

a não rarper a::rn a realidade dos dados colhidos . 

Adiante verifica-se que esses dois rretcx:1os de entrevista -sao 

tarrbém classificados segundo os te.rrros coordenadores : Observação Ir.dire 

* ta e Protocolar * '. A rigor estas formas de classific~ção se relacionam 

* Ver discussão tratada no Elenco dos Metodos -- pâg . 63 -- 19 §. 

** Observou-se, anteriormente, o problema de estabelecer metodos direcio

nados por um único termo coordenador. Sendo assim, foi preciso determi 

nar criterios, em discussão , com objetivo de pr~por certas classifica

ções. Por isso , os termos coordenadores normativo e empírico são dete~ 

minados mais em relação aos aspectos finais do uso que se obtere com cu 

da metodo em particula!', representando os objetivos gerais da descrição. 
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cem a presente análise das características enpíricas I devido aos elemen

tos intrOSf€cti vos em pauta. 

Os dados intrOSf€cti vos para sere.'11 acx:itos precisam de ev idên 

cia corroboradora, }?:)rque a evidência da intr0Sp2cção é indireta . 

Neste sentido, caberá ao analista a identificação destes da

dos necessários , alcançados nas Entrevistas FOr meio de procec1irrentos de 

observação indireta e na Explicit ação Provocada }?:)r meio da observação in 

te.rrrediária. 

Essa evidência oorroboradora dec:)rre, r.atura.lrtEnt.e, de crité

rios subjetivos quer do analista para efetu3.r a al"lotação do dado (protcxx> 

lar) I quer do trabaThador para o descrever e, mui. tas vezes , é obtida pelo 

estabel ecilrento de oontrol es que, asSUffi2In um valor de evidência adicional. 

Adicional FOrque une aspectos hi}?:)têticos e empírioos, manifestos em fe...'1ô 

'rrenos observáveis }?:)r introSf€cção * 

Aliás a noção de evidência col.'"Toboradora dada em análise de 

trabaTho pelo c:cnportarrento observável, vem da contribuição de Binet e 

Piaget, que reavaliaram o rrétodo introsp2ctivo , introduzindo um critério 

* O conceito de evidência adicional é apresentado como uma analogia que 

se pode fazer com a definição de termos hipoteticos neutroformaís de 

K. B. }~dsen , em seu livro: Teorias de la Motivacion, 1972, pago 35, 

ao discutir a semântica das teorias psicológicas. 
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e..xtenlo. O rrétcd:J crítico *, desenvolvido por Piage t , nuo se linú.ta a 

ver o que o indi v!du faz I rras procura c:pcraçCes rrentais e."p li ci ta:bs atr~ 

vês de ~""Cspostas "críticas". O CúTh'leci.ncnto cessas q:>2raÇÔ2s TIEntuis po-

d8 ser facilitcdo pela introspecção, porém o que se ccnsidera s3.o ~1.'3 res-

postas 11 crí ticas 11 I o.u seja, respostas ql~ denunciam de nodo 

'* tais cpcraçees * . 

A qu=stionabilidade dos dados introspectivos em análise do ~ 

balho está, fina.lIn2nte , n~lacionada aos scltos existentes entre a informa 

ção que o analista colhe e o signi ficado em s i do fenôneno , grcJ11Qe parte 

das vezes fatos c:arportarrentais. Este ponto sugere a prefen~.!'1cia do. esco 

lba do nÉtodo de EnLvevista de Gn"?O scbre a Individual, na .rredida em qtE 

* A compreensao do método crítico envolve pareceres filosóficos e psico

lógicos de grande profundidade epistemolôgica. f claro que colocar em 

discussão os metodos genéticos ou histórico-críticos, que dentro d3 

perspectiva aqui adotada fundamen t aram a conceituaçüo de gênese ope ra

tór i a da organização, a conceituaçao do termo constructivismo e a pró

pria concepção metodológica da Tarefa Crlt ica , seria exorbit ar dos i n

teresses momentâneos desse texto . Contudo, convem recordar que t anto 

Binet como Piaget puseram em xeque a validade dos dados introspectivos 

sem uma evidência adicional, possível nas teses piagetiw,as pela expli 

ci tação experiruentalista. 

Quanto a posição adotada por Binet, no fina l do seculo passado, o 

dado adicional seria obtido atraves da introspecção comparada, quecon 

sistia na equivalênc ia de introspecções espontâneas de terceir os ou~~ 

gramadas por questionários. Aliás as técnicas de entrevis ta individual 

e de grupo ass emelham-se bastante ã posição me todológica da Bine t e Ri 

bot, tendo este último defendido a idéia de um m~todo subjetivo e obj~ 

tivo na psicologia . 

. ** __ As noções adquiridas com o . estudo do metodo crítico permitiram intcrpre 

tar a estruturaç~o interna do sujeito conhecedor, i . ~l!cita na conce1-

tuaçao do termo constructivista . 



167· 

o debate ccntínuo dos infonres entre os entrevistados leva o é.ll1alista a 

apreender talvez nais fidedigné;lrente os dados em apreciaç-o . O deb te qe 

se desenvolve durunte entrevista tende a reduzi-lo , ajustando a f€rccE. 

ção introspectiva da realidade pela d1ecagem das múltipl as cpiniCes. 

~ \ -dos enplricos cem prcpriedades simi.la.r:e"" aos anteriores, quanto a gtEstao 

classificatória. 

Ielativo à análise que }?r002SSa a COltne/Lêllua Téc.néc.a asse

rrelha-se mui to ao nétcx:1o de Entrevista IndÍvidual , sendo uti 1 . zada em àe~ 

criçC:es ocupac:i.onai.s, de cargo, de ftmção e do [X)sto &? trabalho. Sua. in 

ve..ó-ti.gl1ção 9.UtI1 em tolUlO do~ a.ó pe.do.6 lte.ai.6 do C.Mg o I pode.ndo e..óte.l1de.l!.-.6 e. 
. . 

(!.te. .6 e.,tOIte..6 o c.upac.io n.ai.6 o L~ a uma abo/Ldag eJ/J c.oillpoJI~;taJl1e.rr.ta.L l.6 .to depe.Hd.~ 

.'0- do c.on.he.W/jeJl;to QUe. 0.6 .6UP0vi.6o'l:e..ó deJl/m'L6~eJll dw~~te. a de. /!JClÚção 

do tf0.bal.ho e. .6~~ 6ac.Le..-U:ada 1!Je. o~ .6upe'l:vJ../!J0'l:e..6 e..6c.olh..i.d0.6 e..ó .u..ve.ltem U -

9ado~ a. cU.6e.'l:CJ'lte..ó e..6 c.alOl'lwne.n..to.6 do. 0'l:fJan.oD'l:aJfJa da emp/~e.-!Ja~ 

Constata-se, por conseguinte, qu= o desenvol vim::mto rretodoló 

giro te.IU origem em critérios e.rrpiricos , que pretendem a generalização de 

l.'11 m::x1elo tipicarrente a pO.6teJt~o~~ 

-A E n;Uz.e.y,ú:ta. de. O b t!) e.ltvaçã.o consigna-se neste prirreiro grupo 

de t.e.nrps praticarrente as IreSl1\3.S c lassificações citadas para o rrétodo de 

Entrevista Individual (verificável no quadro conclusivo deste capitulo). 

No que. -tM9e. ã4 . P'l:0p~e.dade..ó eJnpf;~c.(~!J a ob,.H'J:yação do ana.L02. 

.ta. co-p~c.ipa do c.onte.údo da p'l:õplt-la MâLW e. do ;(j~a.bal.ho I in..te.1t6~rldo 

cLUz:et({J/lel'lte. n.o p-'toc.e..6.60 de. dM CJÚçã.o. A~ in.te.'i:PIte;taçõe..ó do an.aU.6ta que 

..i.YLte.gltam a de..ó CJÚç.ão tomam c.omo ba.ó e. o dado Ite.af, cJlec.ado c.om Cl.6 ltec.oY!..6 ,ti 
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.tLÚÇÕeó CÓeJte.ÚMÁ pe1..o ;twbaJ:.hCldoJt, emboJtCl êe.jCIJn ac.Útcu> ~em o uta.be1.e.

c-úne.nto de. c.ontJtofu Ua.JtCIJne.nte. de.6-úu.vw . 

Vistos na chave anterior (nOl-mativo) os asp2ctos enpi:cicos do 

Quutiorw.Júo e do Che.d,- w-t, classifiC<J.r-se-á em rel ação a tais aspectos 

o m"itodo VÚÚ(-<-o ou Age.I1da de. OpVLCtÇÕU do Ca.Jtgo . 

. Q rn'itodo v-Wlúo está sujeito a interferência de vários fato

res subjetivos e o conteUdo descritivo que resulta de sua aplicação pcx.le 

ser dito puramente mpírico. Oll objetivo.6 ge-'r.O.M lla.o emp1.Júc.o-ó , pOJtque. 

du c.Jte.vem . o Qtte. ê o ;tA-..'tbaJ:.h.o, c. h e.g ando , CVj ve.ZU, a -<-I1Uu-<.Jt e.feJil(:-'1.tO/~ II o 

bJte. . a e.xe.c.ução de. .ó UC'vÓ 15M U . O levantamento lágico-sequencial dessas fa 

ses depende da reflexão imediata do trabalhador feita em cima. das tarefas 

que OOnstitU€.l1l o cargo ou posto de trabalho . 

. . A . 061.> êJt.vaçãó . Vef.> Wuva gtúa.da. pOJt . c.ôcU.g oh . 6u . . gJi.áÓ-LC.O.6 bt

:te.nta. a c.OI1M.gwra.ção dM C.OI1d-Lçõu c.ontil1ge.n-tM do .:tJw..balho e. de. lleu pltO

. c.u.óo 0PC!!tClÚOI1a.f, pela ve.!t-L6-<-c.c:.ção do QUI?, OC.OMe. . M~to emboltct pO.6.6a 

e.WWt um pa.dJtã.o alu-.e.!t-LoJt c.ompMto de. c.a.-te.gOJt-<.a..6 pJte.v-<-ame.I-vte. utipr..U..a.cl.a.,6 

e. .óU.6c.e.p.tlvw de. êVtem pJte.e.I1c.fúdctó c.om dadc.6 empIJúc.o-J, e.fe. pltOpJrvlO P0.6-

.óuJ.Júi. llemplte. uma ÓMe. ~JnpIJúc.a. 110IUna...eme.nte. Olc,,cUl1.da. de. pltêv-Lctó ob.6eJtvaçõu 

.do a.na1Mta. CÜJt~ ou -<-n.CÜJte..ta.ll. Por Ém o r ecolhimento desses elerrentos 

. fa;re ã estrutura do rréto:lo em si. 

Scbre isto, a formulação final de um padrão satisfatório de 

levantamento de dados resultará senpre da observação feita in loco , sendo 

o ~srro generalizado; apesar de rroldável a alteraçêes desde que haja qual. 

quer m:xlif icação no traball10 r eal. A verificação dos fatos além de cr.:rrp:>r 
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o o:::ntcúdo descritivo do trabalho é um rreio para controlar se o padrão e.ê. 

tipulado es tá sendo cunprido e até que ponto. 

A Cbscrvação Cescri ti va enbora essencialrrente errpírica costu-

na prcporcionar resultados alicerçantes ao desenvolvirrP.nto de esb.rlos cem 

finalidades nonuativas de programação ou corretivas do sistenB. Est a PO.ê. 

sibilidade sugere o entroSéll'll3nto de nét:.crlos mma perspectiva MIS , ffi:.lS con 

siderá-la agora seria extrapol ar sua análise, desviançlo a argurrentação da 

característica de seu uso em análise do trabalho, que ao OOJltrário do que 

se poderia pensar é restrito. 

Outro rrétodo caracter.izado por inÚIíeras p·rq::>riedades errpíri 

cas é a AU~(J-O 6-6 e.Ji .. vac .. ão no T JLab a.e.hq • Mais correto seria oo..l1sicbrá-la um 

prorerunBnto especial de coleta. de infornações, ao invés de nÉtodo propri 

anente dito *, porque irrplica numa atitude particular do anal ista qU2 po-

deria ser a.dotada no desenvolv:i.rrento de outros rrétodos, carro por exerrplo, 

no.:; simuladores, tarefa. critica etc. 

0-6 a.ópe.c:tO-6 e.mpZlr!- c.O-6 pCU!:üc<.pcun de. qu.aóe. ;todo o p/W C.U-6 0 de. 

OÓMUr.Vaç..â.o. A de/.) M!-ç..ã.o q u.e. d.a1 de.c.o~e. pode. -6 e..t1. c.ol1Jp~l1dC( a.o /te/.) uLtado 

,6-i .. ryti;üc.o que. p~oveJll da. ,i.r~00.6pe..c.ç..ão ou pMa alguM da /te.üie.xão .6 ,L6:teJn~ 

c.a. .6 oó/te. 0.6 6a.:to.6. Esta f oma de proceder irrplica limi taçCes séri as ~ 

rente relacicnadas à dificuldade de uto-cbservar simultaneanente a execu 

ção, à inabilidare do analista para executar o trabalho e ao excesso de 

* Apesar desta anotação preferir-se-ã manter a referência - metodo, acei 

ta por todos ·os autores mencionados, por ser nosso objetivo class i f ica 

-lo a partir dos termos coorden~dores já propostos, para o que nos -e 

exigido assinar (provisoriamente) tal catcgorização em analise de tra-

balho. 
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intelectualisrro CJUC muitas vezes ocorre. 

Bize diz que paLa facilitar a aprendizugeIn p:de-se deccnpor 

um novi.mento conplcxo em seus di "RISOS elerrentos, m3.S que esta d2<XJil'fX.)Si-

ção con~rte-se em fator de vacilação na exect~ção do trabalho (104). 

Acresrente-se que essas deca1p::>3içães podem trazer eleJ.rcntos segrrentários 

e. dispensãveis _ ~ descrição, no momento da auto-Observação, se não hOl~~r. 

terrpo para o analista reconpé)-los no d2sc.rrpenho pr5tico ou se ele nao che 

gar a p2rceber sua m:meira frugrrentária de execução do trabalho. 

o .rrétodo das Qb.óe/waçõe..6 1 M.tcm-tâne.M 1 cujo suporte do oonhe-

c:irrento para a ccrrposição das categorias de · cafu c:bservação é praticarre.'1te 

especulativo sob-ee a realidade prC>03ssual a que é subm:::.tido o prcduto so

cial ou eoonômico, n..e.caj" ,tguaiJJJe.n.-te. /'t W; l(( peJL6pe.ctiva eJ))pZlúca ao óaze.J~ a 

c.ort-óta.ta.ção 1~e.a1. do óWtctoname.ll.to do pO-6:to de. ;t/~a1.ho 1 60b Wil cv.,pe.c.to . 6;' 

/),tCO te.qLÚpame.n.to e.:tc.L ou. P~QCC!..-6-6tw.-e. * .c~e.Óct61 .6e.Qu~I'LciM de. .:tMe.óM 

etc) 1 onde. o pJ~e.eJ1c.h--iJ1Je.n;to dM Ca.te.gOIl4M· de.pende. dM ÓOJrJIIM maú, ~ .{mp.e.e..6 

de. ob.6 e./tV.aç.ã.o 1 9eJc.a.fJlJe.I'L:te. a "ofho n.u.". 
. . . 

Todavi~ 1 seu uso serve paralelarrente à detecção de algu:nas 

anonnalidades funcionais do sisterm, efetuada a partir do cc:nteúdo d3. in

fonnação inserida em cada urra. das categorias I qtE descre·vem os elementos 

prc:x:Bssuais e en02rrarn dados infonnati vos em relação às nonras e netas do 

u2balho e em relaçã.o às condiÇÕ2S de operação. A determinação de categS2 

rias que versam scbre .as duas v-ertentes do . trabalho eviàencia, de CErto 

(104) Bize, P. R., loco cit . , pãg. 132. 

* o termo processual e empregado no sentido operacional, conforme 

definição dada pe l a Of. Int. do Trabalho em Genebra, 1973. 

a 
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m:::do, a roncorrência de asp2ctos normativos, qu2 não chegam a alcanç'.ar ~ 

presentação suficiente para o defi.i1inro E'_'11 temos nomati vos, porque os 

proc:edi..rrentos nctcx101ógioos são sem dúvida e:rrpíricos. 

A AnClfuc: FUJlctol1~ __ do Po,~ .to de. TJtaº-.a.e.hº- wn C.OHlO r.J'Lütúpa.i 

pJtopJL-te.dade. eJllpZrui.c.a. - a. ve./Li.Mc.a.b-<.Li.dade do c.olilpoM:ame.lÚo do :Uw.bu1Jw.·· 

dOJt no dCÁ en)to"taJL da.6 .talLe.6cv.s I que. Wil:t ve z o/Lde.nada6 .ó egundo c1.o.ó l..n6 oJzm~ 

úonC"Úf.J dC-6 cJteve;-(ão o pa.ó.to de ;Ur..aba,flto ~ 

O::orre que o ~lo propic:j.ado cnl1 o uso deste rréto<.JO irá, é 

claro, um pouO) além da representação grosseira da realidade obs0...~-ãvel 

(o que se constata em algms dos rrétodos errpíricos descritos) , estando 

tal j usH ficati.vA. suj ei ta ã urgurrentação de te.rrros coo:cdenadores subse

quen~s. Mas, necessita-se esclarecer desde já que o "requinte" dos pro

cedirrentos gerais e específicos de traUu'Ti3.1'1 to da inforr.ação n50 COi1CJrrem 

para o g1..le stionarrento se es'te rrétcdo seria ou não enpIrico. 

A questão de assim c1assifJcá-10 evoca por enquanto os CJ::-i tê-· 

rios errpíricos adotados, segundo os quai.s se diz que o :rrcdelo anall"tico ~ 

pregado na Análise Funcicnal tenha fundarrento exclusivarrente "a posterio-

ri". 

Posto que denb.--e os rrétodos errpíricos vários fOD1ecem insurros 

à nedidas adr.1.i.nistrativas posicicnadas ' num enfcx:rue l1BÍs norrrativo , ressal 

va-se a::rno e..Y.enpl os irrediatos o retcào anterior e os I núde.J1..t~~ C ,~tü_o.ó ~ 

Entretanto I o segredo da classificação está em analisar a na

t ureza dos proced.i.rrentos nctodológicos referentes a cada C<1S0 par'"Jcular, 

sem cons ' derar os usos posteriores alcançados oom os rrodelos de trabalho 

a que se chegu. can este ou aquele nÉtcdo. 



172. 

AM.{Jn .6 el1do I eJ1lbolla. tQ.nhalll CU> tec.Jt.i.cct6 de Flallagan divul.gado-

.6e 110 Pllogllama. de P.~ico.e.o9ia. da. Aviaç.ão No/ttc. NllvLica.Ha, a. na..ÚVLeza. do.6 

plloced.úlIeHX1J.6 meto do.tõgico.6 e: emp:úttca. o 

c.a.6 e: uma. óOJuna. de lLedução .6uc.e.6.6iva. COH6:tJl.u.lda. .60blLe. óa.tO.6 Ob.6C?lLvéí.vú6 , 
. " 

po de.ndo a. gen~zação do.6 lIIodelo.6 cOlldlt-tfL.i..ó .tndepeHdelLem VII .6e.u. (u>pe.cto 

M no..t do.6 pJtÓp/ÚO.6 óct-tO.6 que lhe.ó de.JUllll o/Úge.m. 

0.6 aJ~gwllento.6 que. pM/~am ago/La. a. te/L p~io)t!dc.de veio ceivt'Lall~ 

.6e. no teJuno coo)i.de.n.a.dolL' -- Objetivo 1=.6)'JecZSico da. Al'Iãt0~ e.Q 

Sem entrar propr.i.arrcnte na análise aprofundada do <Xl."1teÚdo 

desc:citivo éb cada rrétodo, que corrporá a pl."Ó;d..ma. fase, os temos CX)()rden~ 

dores .6õúo-econÔllLtCO e comp Ofl.;tmn e.ntai. reluciÜl"1ar-se-ão em cer\.':a. ITêàida 

a:::rn o temo con.;te.údó (ocupação, cargo, função e posto de trabalho) I po.r 

que o cri: tério escolhido para os conceituar foi 

que resulta co processo de éll1álise do trabalho * . 

o tipo de infonuação 

* Isto implicara, a existência de uma correlação entre os termos coordenado 

res "objetivo específico e conteúdo". Em outras palavras dois "conteúdos ll 

precisamente ocupação e cargo correspondem ao "objetivo específico" só -

cio-econômico;outros dois "conteúdos" correspondem ao objetivo específ i

co comportamental . 

Correlaçõçs parciais em alguns casos poderão às vezes ocorre r entre 

outros operadores lógicos (termos coordenadores) aqu i utilizados ,rr~s nun 

ca de uma maneira tão definida como ocorre neste caso, que evidencia pr~ 

ticamente uma correlação plena . 
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~v('Ji1 muito llIClW o pJWC.CU.60 de. CltC.CUlC.e. de. WlI plWdu.:tO ac..abado c, Vi l c.om -
, 

p!vllcn.:tação, o ,teJl!110 c.omp0'0=ronc/'U:a,! I~ e. e.XeACe. pe..c.o U óQ/iÇO eJll c.LW C/LÚn.utM. 

o pJWC.Ct~ /~O a que. u.óe. p/toduto e: é,ub/lle.lido o 

Vejruros, e.ntão , as f ornias clussificaror i a.s plauslvGis fOr tais 

conCEÜ t uaçêes );.. Serão levantadas I?J~(JpJúc.dacleó ,~ôc..tO-e. C.O HÔ/JL<..c.cv.. prim':!ir~ 

lrente nos nétodos Conferência Témica, d1eck-List, l\ge..'1da de Op2raçêes 

do cargo (rrétodo Diário) e sec .. mdari am::mte na Explicitação Pro\locada , En'-

trevistas , Questionário I Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissic-

nais,Análise de Conexões e Tarefa Crítica. 

te out1:"O l ado I caberá relacionar ao terrro c.ompolt-tcolle.ntCl,.e.. to'" 

dos os mét.odos, co.n uma leve atenuância da Conferência Témica e do neto-

do Diário. 

A COVL6vLe.rtua T~c.vu, c.a" e: ut-{,l.J..za.cla. C.OIí) êA.J...to' pMa. (1 e-6:tu.do do 

:tJw.baf..ho eJlJ, n.Zvu oc.upauorta1. e. de. c.a/Igo pollftue. a. ,tf160l1!lIação que. /tCULtLta. 

do .teVMtame.vt-to de. ~e.6Clt~ .6,tl1gUe.a.JtM pode. .60 a ge.rteAruzaç'ã.o em .te.J~IO.6 

de. WIJ PIl:0du.to ac..abado ou o c.onjun.to de. a;Uv,tda.dM {u.e.J~uizada..6 p~ /.)UCl 

* Qb.te.l1ção 1 nWila. pe.t~~pe.c..t.tva adJnÜU...6~ttva * , '. 

Sua aplicabilidade dentro da perspectiva c::arq;;ort.arrental é li:. 

mitada , já CItE os infonn:mtes são ger~te pessoas afastadas do dese.rtP.:::. 

* Apresentar-se-â sempre que convir a argumentaçao bilateral como seatuou 

nas chaves nonnat ivo e empirico. 

** Lembra-se (para evitar redundância de conceitos expostos ) que o grau de 

generalização neste método dependerã pr i meiro do objet i vo que o anal i s

ta tem (int enção final do es tudo) e em segundo lugar dos critérios de 

seleção de "experts". 
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nho OfC!'acior a I do traballio. 

o me.6/11O .6 e. dá C.OIi1 o ,\!ê.-todo V-i.Eiuo, bLMando-ó e. de. um .e.evantct-

nleJ'lXO lte1ativamente 60/Ulia..C. dct.6 6ct.6 e..ó que c.orv~Ütu.QJil o C.AAgO . V-i.6-i.c.,Umc.rLte. 

.6 e.u U.6 o p1to c.W' • ..I.:t le.vantaJL c.aJtCtc.te.lt"Lf:JUC.M pe..ó.6 oeU-6 hnp.'tC-.ó und.l.vw ao C.Ulll-

pll.);;leJl..tO de..ó.ta.6 6M. ~.-ó , mC..ótllo -6 e. Ó Olt u;tilJ,zado pAAa c.on6-i.gLl.ttal[. o pc.ta de 

bLnba1flO, po/tq u.e. .6Õ óe apUc.a ne.ó.te. c.on.te.údo ,~e. o obje..üvo do f.'.evan,tamen

.to Ó 0.1[. c.o-f.he.lt êlado.6 pMa a c.AAac.tvúzaçâo de. de..tvun-i.nado c.M.g o, I1wna pVt.6 

pe.iliva p.!Ledoli1-i.na.n,teme.J1-te L>õúo-ec.onôm-i.c.a , c.omo ac.ontec.e em M-wdo.6 de. 

n.a.nc.WtM . 

adnú.n-i..6l1tCLÜ,v0.6 6az-óe óenü./t na. mÚoJúct. dOó e-~ -tud0.6 de. C.a.JLgO . Contudo . a 

c.f.a.ó.6 -i. ó-i.c.a. çã.o I~ õ úo - ec.o nôm-i.c.a " v Vt.6 U.6" c.om p M.iam el1..t.a1. eó t.ã. 1, u j e..i;t.a. õ. .e õ g!:. 

c.a de .c.oYLólltuçâo do modelo, que em geJLa1. e: .tamb~m no/unativa.. 

Deste rrcdo o m::x1elo construído pcx:1.erá objetivar o levantamento 

das fase$ formais Co trabalho relacionaclaz ao prcx:luto-rreta do ('.argo , sen-

do neste caso Íoco de atenção da p2rs;'.)0ctiva sócio-econânicai ou pcderá 

objetivar m::x1elos para verificação de fases opGro.cionais da conduta no 

posto de trabalho I para canpreender descritores canpJrtament.::Us qu.e cpe

ram na relação ha:rerrr-mâquina e/ou harem-hcxrem inc1ispe!lS~VeiS às pesquisas 

de fins ergonânicos ou a m:x1elos que fundarIP...ntem essas pesquisas. 

A . Exp.uwaç.ão . P,'to'Joc.arla está .6 ec.LUldaJÚa!l1ert,te M.6 oúa.da. c:.o 

. te/uno .6õúo- ec.onôn,tc.o parque a légica processual vai do péLrticuLrr 

para o geral. Neóte m~todo a geneJtaLLzaçã.c .6õúo-ec.onomic.a e: obt-i.da pOIt 
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C.Mgo 

( en ó a..ó e acbll.i.J l.-~~br..a.:t<.va ). He..srro ussim * I verernos que há um interesse m.-=u:--' 

cante em descrever cano o encarregado age nas diversas circunstânciê:S do 

trabalho . Esta rro::l.alidade de centralização do €-st.ímulo indica um tipo de 

levantamento onde sobressaem-se propriedao.es canportêltliE:mtc-us I emho:ca o cb 

jetivo de generalizar fatores psicolégicos não seja e},,"PressõJi'el1tc identi-

fica.do. 

M. D. DLm.'1ette argum:mtc.i. ~'Orroborando a inclusão de. Explicita 

ção Provocada em anbas a.s chaves (sócio-eccnâmica e carportarrentu.l) I que 

o método Selve ao estudo de cargos em razão de propiciar a lnais completa 

descrição IX'ssí vel, €:>.ll que todas as variáveis, n~smo as o::.npartUircnLais 1 

só :i.rrportêul.l na rredic1a em que eJ.ucidarrl a sequência operacionul do t.rabaJ..l~o . 

Caro foi oportuno frü,ar em vários rrarentos expositivos 

qualquer análise de cargo está sujeita a urra <XITplerrentaç2:o adicional 

e extensiva à m\t"el da ocupação. Assim sendo, a Explicitação Provocada 

adequa-se às pesquisas de infornB.ção ocupacional num sentido sócio-ec"Onô--

mico, pcx3.endo esta perspectiva apaJtenteme.rl..te. prec1aninar à CCli'i-"'O~·tamen-

tal. Entretanto I as infO!J11é!.cCes dadas 'Pelos entrevistados incl1..lôl1 na qua 
~.. -

se totalidade e atuação do trabalhador, o que m:rrna pr()(JI"essão dos difer~ 
"I: 

tes planos da análise do trabalho * tende a enriquecer a inforrração ocu·-

pacional pelo conhec:i.Irento incrementado que as pessoas dão sobre o traba-

lho. 

As listas fornecid?.B f.X)r este método indicam ainda o posi-

ciOl1éJl1EI1to dos éargos frente à perspectiva ocupacional e os camin.'10S para 

* Ver distinção ~etodolõgic~ no Elenco dos Métodos, pãg. 60 -- 29 §. 

** Vide Conceitos Ger~i , p~g. 44. 



agrupar as ocupaçCes em famílias ocupacionais , facilitando <1 identificu-
. . 

ção de posiÇÕ2s que ca...rcce.rn de ctfinição e descriç'iío em rreio <10 ê.grupeJlreJl 

to. 

A experiência del1onstrou que a,.oesur de vol t.é'.r-se GO tenro fun 

ção (cx:nporl:c-ure..ntal) . a Explicitação Provocada tem atingido nruor eficácia 

dentro dos interesses adm:Lnistrati vos , cem pc6sibiJidades de s2.tisf<17.er 

de rrodo anplo aos objetivos sócio-ccanêmi.cos . 

Ig:ualrrent e nUffi::"1 relação seClmdária são c l assifiC0dos p2.lo ter 

ffi.) sócio-econômico a Entrevist a CU"Tl o Titular 0.0 cargo e cc.m 

Grupo de Profissionai~, a lilltrev:i.sta de Cbservação e ajenais 

o Qusst:i.o~.~io constitui.-se num.;;, TIn:lalidad.e particular de cn-

tr:evista uma vez que a base de seu l evantarrento de dados re-

·cai em perguntas e respostas . 

Acredita- se que o segredo da classificação desses rrétodos es

teja situado do :rresrro rrodo que o f oi para o rrétroo do Check-L.ist~ n~o exi.~ 

lindo um critério final de anterr8.o, que facilite discernir as proprieda -

des mais frequentes. Em outras palavras, a estrutura da entrevista depe~ 

derá do escopo do analista lla hora de seu preparo e daÍ resultarão com 

mllor ou :rrenor prooabilidaC!e análises ocupacionais e de cargo (sócio-ea::r-

nOOoo) ou de função e posto de trabalho (a::rrportarrental). 

A avaliação das propriedades que sustentam o critério geral 

ela análise a ser:éi ta dependerá em cada si tuação do !Todo o::rn qL."'e o a'1alis 

ta vier a aplicá-lO (te.rrro CXX)ràenador) e dos descritores fund.are.ntaisç.Je 

induzem à escolha :rretodolÓgica. Em deoorrência a classificação "sÓCio

ecanômioo ou carportam~mtal" deve ser feita scbre estudos já publicados 

* Vide png . 17 4 - 29 e 39 §. 
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(a título de exercício) ou no m::mmto de estruturação da entrevista. 

Aeêm dO-fl llI"itodM de .ÚI-ÚVUtOga..tõ/Úo agolta lembJw.dM 

u.:ta c.have. .6 ec.LLlldáJu..a. o E-fl.t/l do do.ó Tltaço-fl I nó ('}t.,éd O.ó do.6 EJuwó 

PJwó,ú,.6.i.onaJ.-ó 1 a AI1éiL06 e. de ConexõM e. a TMe.Óa CJr1L<..c.a . 

-IJ e. c.omo uma aHã..ü.ó e. do poó.to de. vLaba.eho , PO/LqUe. qUa..tqLLeJt CNLO .ó vnp!Le. -e 

. c.o/1lwdo no pO-fl.to VII que -fl e. e.1tC.OI1-Vut o .i.ndJ..vZduo. nna.ginenD3 que tIDO pes 

soa ao datilcgrafar tml projeto anité'l dois pe..rágrafos do tC:'.xto IT&,uscri·to . 

No l evant.aIrento dos eT.';r-os, não import<rrá , oe início 1 S8 o cargo 
~ 

2 , por 

e,..xernplo, auxiliar de escritório e a função datilÕ=jrafoi haja vi.sto ser o 

erro identificado e.xclusi vamente no serviço onde OCOL.L"e ou é veri.ficável . 

Uma. outra pessoa que soubesse datilOJrilfar e n~o fosse auxiliar de escri-

tório poderia ter o:::iretido tml erro de mesma natureza (croissão) I derrons-

trando ser sua análise mais ou ffi2l103 indep2l.dente do cargo ou f-unção . 

Ape..6M d,ú.,.to, a d.M-fl.i.ó.i.c.a.çâo. do (u!J.tudo d0.6 .tJLaçoó C.O/1l0 (l..i1 me: 

.todo de. anâL<..6e. de. pO.6.to de. .tJLabalho pode. u.tCJ Ylde.tt-.6e., na mecUda em que. o 

pO-fl.to e: Pa..MZVe..t de. J~ e.tt lte.de.6hU.do em .teJUIIO.6 da óunçâo ou do c.CUtg o. 

tlJàS aparent.PJn2l1te haveria no leitcr um sinal de ãG.vi.da se in-

cluísse.rrDS este rrétc:do na chave classificatória. sócio-econânica., sem reto 

mar a descrição rretc:dolÕgica já exposta *. Naquela oportuniãade rela.cio-

nou-se o "Estudo dos Erros Profissionais" principalrrente ao "jcb asp2ct" , 

enquanto os Incidentes Críticos estariam aparentados ao "man aspect". Pa-

rece clara esta relação se o cbj eti vo pela qual se propCe é san:mte CClTlp<c"l. 

rativoi contudo caberia formular tua questão capital: se o "Estudo dos 

Erros Profissionais" é o:::!Tpatibilizado nais cem o IIjcb .aspett" cerro situá 

* Vide Elenco dos M~todos, p~g. 89 . 
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-lo prinDrclialne n,te no tenro carporturn:::mtal e secundariarrente no sócio-: 

e conâni co , se a noção "jdJ aspect" irrplica urna ênfase soore nonnas de cx:n 

duta (prcpriedades admin:i.s trativas ) ? 

Un re5pQs ta o::rrpleta à ques tão exigiria rever mui tos pontos 

CItE alicerçuram a possibilidade de discriminar em Anâlise d . 'fraballlo àe 

um lado o "jcb éLcp2ct" e de outro o "rran aspcct". Mas se rx:x:Jclros sintet:!:. 

za-los , le:T'brenns da proposição feita neste capítulo * , pêrra dcsignêrr o 

rrétcx3.0 por Estudo das TrilÇ0s Inferidos dos Erros Plufissio .ais , qU3IluO se 

aCEitou os traços <X:m) nBta rretoo01Õgica ao pClSSO que o esb.:do dos erros 

envolveria proredirrentos particulares nesta direção. Sob este asp3c.:~Or te 

rros de concordar que o levantarrento e anâlise dos erros p:lSSc3J\l se corre la 

cio.'!ar ao "job aspeet" I enquanto os traços é!efinem s istern.:ltica.'1ente 'L1ffia 

perspectiva ccrrportarrental. 

COliJO .6o.€.uç.ão ã P~~9U.rtta. an;teJl.!-0'~ pod~-.6~ eó;tabe.l.~c.eA d~ modo 

.6UW1,:to qu~ Wil ,1IJe..:todo J.:,~ja c.OInpOJLtcuJl~rz.-ta,e. quando aplicado VII óunção d~ wila 

peJl!>p~c..:ti..va d~ c.oncluta e , J.:,õc,[o-ec.oYL~m[c.o quando aplic.ado em óWlção de. 6a

.tO~M de p~odut.i.v.tdade~ 

A revisão dos estudos rrencionados na descrição do Ele..nco dos 

* l-€to:bs * , evidenciou marcante abjeti vo de generalizar traçCX3 hum:mos re-

lacicnados às c;;ttegorizações de erros de tal m:x:10 que se pÔde propor a 

alteração ~signati va do rresno. 

Este argurrento já asse guraria a classificação c:orrportarrental , 

ItBS de certo deixaria de explicar porque o Estudo dos Traços Inferidos d:s 

* -d .... V~ e, pag _ 161 - 59 §. 

** Vide pâgs. 90-1 . 
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Erros Profissionais encontra-se secundariamente associado ao 

tenro sÓCio-econôrnico e , pOrtanto , ~os .aspectos adrrinistrativos do trooa-

lho, se o erro é tam1::Blll tm1 parâm2tro de CXJnduta. 

Ultimarrente o inter-:.sse pela detea;:ão de erros tem-se eviden-

ciaoo em vasto nÚJrero de pesquisas ersonômicas , caro diz MontrrollLn. 11 

•• • qu se tem chegado a carac:terizar o ergônonn corro um especialista éb 

erro hurmno ll (105) o !,rorrCeO? que o erro é esCXJpO de. urra das m::dalidades 

da ergonanüt (ergonamia CXJr reti va) e neste ârrbi to apesar de tel1TDS conoci 

tuado o posto de tIabalhO numa visão carrportarrental r a ergonomia correti.-

va aplica-se E' • .m excelência por objetivos adntinistrati vo:> , errbora seja UP.B. 

tecnologia nitidaJrt:>Jltc ccrrportr:urental. 

A AnãLwe de "one. xõe...:, trata de ccnfigurur do l1'XO rrru.s CXÃr~-

pleto a situação real do trabalho a partir das ronexCes denotativas do 

proCEsso a que tm1 produto social ou econÔIrico é subrretido. O prOO'.?duIEn

to básiro está em definir e explicar elos contínuos ou contíguos extraí -

dos das ;fases de execução verificáveis no (s ) posto (s ) de trabalho. Entre-

... 
e tanto, por ser este nétoao norrmtivo, a disposição dos elos (canexCes) 

urna variável resultante das possibilidades lógicas retiradas do conteúdo 

info:onati v'O de cada tarefa e, mui tas vezes 1 preceéle a ronstatação factual 

do trabalho. 

Um aPII:0 6 w1Ciame.IÚO 11.0 cOI'l.;te.u.do do ma;te.!U.al obtido c.am .6 e.u MO 

a~ a. êYl.6Me. .6oblte duCJU;t0lI:u c ompo,U:ame.~J.-tcU.6 globaLtzado.6, que. tltOJil:!:.: 

;toJn ÓW1c;.oYl.o.emen,te. como e.1o.6 Yl.M M..f..a.ç.Õe.,~ rnáquinM-máquiYl.M, home.M-home.M 

e. ltome.Yl..6-:mãQuiYl.a,.,~, pOJtque a ;te.c.nologi.a de pltodução a..i.nda tião alcanç.ou wn 

(105) De HontITlollin, M. - Introduccion a la ergonomia. ladri 

S. A. de Ed, 1971, pâg. 34 . 

Aguilar, 
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e.ótá.g.<.o de. '<'J1depe.ndêYlc.út ({uC'JU:o ct de.u6ttaç.ão de. ,ó,{Jta.,ú e.,ól.l.M ,t,'UUtó 60JUllct

·ç.õu, que. .6ão em LiU.<Jilct .<.M.tMUa. dcie.gctdM ao C.OIl;Oc..o.te. da .<.nte.UgêI1ua 

hWlw1a, c.oMe.que.~l,te.me.n.te. 6ujWct a óa,.to,'te.ó p.6.<.c.o.e.õg.<.c.o.!J . 

P Oft o tWto .ta.do, M p1LO P úe.dade.ó .6 Õ c..<. o - e.c.o Ylônú-c.ct.6 c.o YlC.OJUteJll de. 

JnaYlwa dew.<.va pM.qu.e ct.6 c.CJ..JU1deJt.Müc.ct.6 mac.Jto-.6útênú-c.ct.6 de.ó ,te. lIlê:todo 

de;tVUll.<.rzam a e.xe.qlUbilidade. ó··üta..t do 1Il0de..to .õeja qtt.a.t 60ft, que. .6em .60111ÍJItct 

de. dÚv'<'da v~crJúi pttee.l1c.he.Jt .ta.C.W1ct.6 de. de.óc.Jtilotte.ó adm'<'IU.6t1tativO.6 . I.6 to 

. Ite.óottç.a .6(([(. c.o1ul.e..ta.ç.ão c.om 0.6 te.JmlO.6 pO.6to de. tltaÍJa..tho , C.Mgo e., qu.a.ndo 

houve.Jt pO.6.6'<'bilidade. de. ge.neJtaüzctJLJ também ã. oc.upaç.ão . 

Caro denunciado, haverá urna correlação cem o objetiv"O -so-

cio-econômico, contudo a classificação em que se dep:::>si ta rraior confiança 

é a canportamental *. Para tenros urra idéia mais clara, o p::mto de pal-ti 

da para a Análise de Conexões é fixado na origenl da ação resultante da re 

lação hip:::>tética harem-ooqui.na, que verte para um "job aspect" ou para um 

"man aspect 11 • Bem entendido, esta é urna. relação indivisível pelo rrenos 

na base dos S.H.M. estabelecidos a nível ~.o p:::>sto, onde o trabalho humano 

é serrpre rreta nas perspecti i13.S ergonoocas. 

Quanto a T Me.6a CJÜ;tJ..c.a' na cf..a.,~.6'<'ó.<.c.aç.ão .6 õc..<.o - e. c. o l1omi.c.a. ,·-0.. 

;to .6e. deve. M. pttopJt.<.e.da.de-!J que. gctJl.a.n.tem a Itedeó.<.n.<.çã.o do pM

:to a Ou.VLO.6 nlvw de. alw.,we. .do ttta.ba..tho, apJtOumando-.6e, nu 

* Um exemplo desta perspectiva comportamental ê dado pelo }!êtodo do Dia

grama de Sequência Operativa de M.I . Kurke. Kurke assinala tres apli

cações principais: a ) na análise do grau de eficácia de um sistema pa

ra selecionar sua mâx'ma utilização; b) na repr~sentação da lôgica s~m 

bôlica, com intuito de descrever o result do logico de cada 'uma das v~ 

rias sequências decisão-ação; e c) no planejamento crgonômico de equi

pamentos e ambientes de trabalho. O autor, ainda, ressalta que os dia

gramas permitem comparar soluções que exigem transformação da inform~

ção pelo trabalhador o' em parte t amIJem mais ou menos automatizadas. 



.te. lle..ntido, do Ell:t.LLdo dOll T/ta.ç.o.6 111. 6e./L.i..dofl dOfl EMOll PJto6~ -

ll.i.on~. AmbOll apJte.6C?.JI..tam 6oJt:tJv.:. cMae-tC?/rl6tiCM ge.I1e./W,Üza

do/tall, MflÚI.a1ada6 p~o c~ U.6 e.nciaW ,ta. Q ue. pOfl,~ LLVlI, l1a 

me.cU.da Vl1 QUe. :tJt:1ÇOfl e. ~ÓM cJr!-,ti..cM pode.Jtão 1Lepe.ll)L-.6e.110.6 

. VM,t.Oll e..6 c..a,efle..6 pMCe..6M~ do ;tJtabalho • . 

Na.:tww.t.mel1.:te, fleja. no ~~;tudo de wn cMgo ou nUI1ç.ão a va.r.l..ab-L-
-

Ud.a.de do mo de..f..o hLLllfl e.JL..f..,{.ano dM /I va.JúaçõC?.6 ,úJlag-útéitt-La.6" óM -

-li e.-á WLaVeh da anãLwe. pa!C:ce..f..a.da dM ÓM e..ó de. e.xecução 0Pi?:. 

/ta.uona1, QUe. v,{JÚÍ . óavoJtece/C. a ,Üvte.JtUqa.ç.ã.o da ,tMepa C!!l;ti.c.a 

p'l~ftJ e.l.!t:0 ao e.x0u cio hwnano e. .6 e. CM ~a)// eYt.te a.q uUo q u ~ p 0IL: 

110r.üIla.6 de. .:tJ:aba...e.ho pO.M a a u:te .6 e. ,ú}jp0lL:~ 

Contudo, a ,i.deri.tió-Lc.açã.o da. ;tMe.6a c!zItica. - c.ol1cebJ..da Hum 

)il0me.n.:t.o çJtl;ti..c.o do ,tltaba1ho --- adm.i.:te Mpe.cto.6 covl./ünge.n:tu 

e. pJr.e611Up0.6:t0.6 . ..f..ôg-Lcofl , e..ó:t.a.ndo 0-4 LiLtúlJOll Ml.lociado fl aOfl ob

je.:ti..voll oll.gan<.z.aciol1a..{.f.J do ~a,e.ho e. que ,úJlpe.n:vn 11M de..óCJÚ

çõu de ·CMgo e. ocupaçã.o. Ve..ó:te. modo, a TMe.6a. CJtilic.a pode.-

.11:ã. 110 8e.I1~zãve...f.. a.4ê wna peJl!>pec.tiva. adm-LM.6;t/~va., llem

plL:e que. I.l u.a u;ü,Uzaç.ã.o v~ a,.~ 110~iJa.tiza.ç.õu da e..ól.l ~11cl.P. do :t.Jta. 

ballw, hlce.UI~-LVe. pMa :todo um I.l e:t.olL ocupac[ol1a,to 

Alem . dOfl Jile:t.odoll el1QUa~dOll p~donLi.I1a.Yt.te.ve.YI./te.. l1a chave.. . .6ôciQ 

-e co I1Ôm.i. c.a, a1.em do.6 .6 e..cUYl.d.a/L.i..aJl1e..Yt.te. cOOlLde.l1adol> pOIL C?.6:t.e :te.!!:, 

mo, . c.a.be. v~ uaUza./t. WJla :te/C.cúJLa pol>l.l.i.bilida.de. cl.a.61.l-L6,Lc.a:t.õ -
. . . 

tt!--a. c.on6;ü;tu1da pe1.0fl ,JiI'ê.-tOdOfl que. l1ão co-paJt.ticipam da daM:i: 

6.i.ca.ç.ão .1lÔUO-e.COl1ônLi.c.a., lle.l1do e.xc1..U6.i.vame.Yt.te. cOl1cwua.do.6 6E: 
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c.e. à. p~pe.c.,ti.va. c.ompoM:ame.rttal 

Ccnportc:1ID2l1 tal 

Cbservação D2scri ti va por Códigos 

Cbservação D2scri ti va por Gráfioos 

Auto-Cbservação no Trabalho 

Observações Ins tan tc.':1neas 

Análise Ftrrlcional do Posto de Traballio 

Silnuladores 

Incidentes Cri tioos 

al A 06.6 e/l.vaç.ã.o Ve..ó cJt..Utva. procura representar ni veis especificarrente 
. . . 

CXl1pO~ntais 1 estudando CClITD o trabaThador ~cuta suas tarefas. 

As categorias carrpostas para a cbservação in 1000 são detenni 

nadas :pelos objetivos específicOs que norteiam o proc:edirren-to de ool~ 

ta Ck? dados. Daí, para uma. classificação aCequada é indicado separar 

os niX1ulos descritivos (Cbservação por CÓdigos ou por Gráficos) por-
• .: '1 

que as categorias se diferenciam em cada caso. 

A Ob.6eJlya.ç.ão . Ve..6CJÚ-t[va. pOIL Cõcügo/)I qtE consiste nurra ca,tego 

rização relati varrent:e s.inples dos dados c:bservados 1 recebe o:::xro con -

teúdo de análise os tenros: posto de trabaTho, função e cargo. caro 

àescrtção do posto de trabaTho as categorias podem, por exerrplo 1 ser 

definidas a partir de parârretros biarÉtricos, O:xlificados em rredidas 

de e:xEcução do trabalho ou qualquer outro elare nto qUE~ explique ~ 

o trabaThador currpre as tarefas. Nas descriçCes de ftmção elas se 
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refeririam a quéüificações requeridas do trabalhador para executar o 

trabaTho, rxxlendo o analista utilizar-se de categorias especificas- de 

algum estudo profissiCX]I'áfico antecedente à descrição. 

, Eóte. modo de. pltoc.e.deJt e.nóoc.al em anáfu e. de. :tJc..aba.Vw, de.óCJÚ

tO/LU uóe.nu.a..eme.nte. c.ol/1poJttam~, ai.oc.ad06 ao rU.ve.i. da c.ondtd.a no 

.tJutba..tho , qu'eJt haja ,ú'l.t11fto de. ge.nvr.a..UzaJL óa.toJtu p~J.c.o.e.õgJ.c.o~ (pitE. 

6·.LMJ.ogJtaó·t.aJ, queJt não. Entretanto , o oonhecirrento de fatores cem

portcllrentais auxilia IPedidas administrativas e ê, nes·te sentido, que 

a Observação Descritiva por códigos abr,iga o oonteúdo cargo. O ana

lista poderá, administrativarrente, a::trp:)r a descrição de tm1 cargo a 

partir das categorias definidoras das funÇÕ2s ou postos de trabalho 

por ele canpreendidos, atingindo mna. catalcgação fomaI do que faz o 

trabalhador . Evidenterrente, este oonteúdo não justificaria iI1clui;r- a 

Observação Descri ti va por cérligos no tenro sócio-eoonânico, devido a 

descrição de cargos sujeitar-se a meios onde predominam descritores 

a::rcportaffi::>-I1tais. 

E~ta. Jta.zã.o e: também véiUda pMa. jUó:U.óJ.c.M à 06.6e.Jtvaç,ão V~~ 

.. éll.-t.:U.và ' poli. 'Gli.ãóJ.c.o.6 pe.i.o teJmlO c.ompoJttame.rz,taL 

Pela i1npossibilidade de representar as fases de um trabaL'1o 

sem ° conhecbrento de sua operacionalização é indispensável tratar os 

operadores ccnport.:lrrentais a ni vel da inves ligação do J.Xlsto de traba

lho; porque este é o nivel em que as categorias codificadas a priori 

são mais facilm2nte verificáveis rrecli.ante lnTl método de cbservação ern-

pirica, pos sibi li tando, então, representaçêes gráficas . 

A descriç -o par gráficos, que identifica elos de execução ope 

racional é, J.Xlis, CXlOrdenada pelos tenros posto de trabalho , função 
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e cargo. 

o tenro cargo está asscx:::iado à intenção de alcanç'..ar lIDl flu..'{Q

grama, ou seja, de dispor as tarefas di:na11izadas a mVl21 do posto de 

tal sorte que os elos fOl:nais do trabalho se representem graficarrente . , 

r. possível aceitar a representação das tarefas ("jcb descrip-

Uon") tan3ndo seus posicionarrentos frequenciais intra-posto , inter-

posto ou intra-cargo e inter-cargo, isto é, relacionado à fill'.ção. "5:5-
Slln, uma tarefa pcderá se repetir no posto, em vários postos ou no 

rresrro cargo e em cargos diferentes. Essas tarefas representadas gra

ficarrente e:xplici tam elos conectivos de execução operacional , de mcx:3.o 

que se indica a Análise D2scri ti va por Gráficos CXJmO um rretcdo adequa 

do para fornecer ~sumos ã dia~1ose de prioridades na área de treina-

rrento empresarial, sugerindo pontos cruciais de atenção organizacio -

nal. 

Embolta. o mexodo pe.Jmlita. l:ia..-W óa.zeJt inteJte.6éJ e.6 a.dmin.,(.l:i:V'1.ati..vo/.) , 

a. lte.ptte.6 e.nta.ç.ão gMÓiC.a. 1te.6uU.a.nte. do pte..oc.e.6/.) o de. a.n.áLú., e. do .tJtaba.V1O 
, ' 

utá 'bcv., e.a.da. em óa;tote..e.6 éJÁ..l:itemctü.c.arne.n..te. c.ompote.. . .tame.~, a.Á..n.da. que. 

dUCAi.;to.6 de. modo ma.il:i a.bte..a.n.ge.n..te., c.omo paJr.a. um ou ma.il:i c.a.tc..gOéJ. 

Ol:i Óa..-tote..e.6 c.ompOfl. . .tame.nta.J...6 e.v,(.de.n.c.J..a.do/.) Yl.M c.on.c{u;tcv., pa.tc..~ 

do éJÁ..l:iteJi1a. p,ode.m n.wna. ou.ttc..a. peM pe.c..tJ..va. éJ eJt .ttc..Ma.do/.) a. rtlve..e. da. a.l1iiU 

.6 e. de. óUI1ç.ão, que. v.L.5Mã. o c.onte.údo p.6ic.oiõgic.o a.,ó/.) oc.J..a.do a.o du empe.

nho opeJr.a.c.J..on.a1.. Pte..optc..J..e.da.de.6 péJic.oiõgic.cv., c.oMe.1.a.c.J..ol1a.dcv., a.OéJ eiOéJ 

ide.n..tJ..óic.adoéJ in..ttc..a-po/.) to , inteJt-PO.6to ou i~-c.a.tc..go e. inteJt-c.a.tc..go 

(ou , lte..f..o..;ttvO.6 ã. 6ul1ç.ão), pode/l.-Lam .6 eJt 9 e.ne.haL<.zadcv., pote.. C1.l.Á..da.doéJ OéJ 

p!toc.e.dJ..me.n.tOéJ de. anâ...U.ll e., de.6d e. que. :t.ai..éJ pttoptc..J..e.dadu .6 e. élubme...tu.6 em 

ao mumo tipo de. lte.pILe.6 e.nta.ç.ão gtLâ.6ic.a .6 e.que.nc.J..àl e.1.a.boJta.da. pa.tc..a. OéJ 

eioó o P e.Jta.c.J..o rta.il:i que. d e.éJc.lte. vemo po~ to ou. um c.aJtg o • 
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b) EmboJr.a. o 60c.o de. ,[llve.6.t{.,gaçâo 110 mé;todo de. Au-.to-Ob~eJtvação /lO T !taba -

lho fJe.ja o le.vall.,.tame.H-to ci.afJ :taAe.6M , e.6~e. le.va.J1-tame.l'l--to e. uma ILe.fJL~

-tante dO-6 Mpe.c;toé> C.O)))POI!..tai1/e.IL--t~ e.xplt..e.6-60-6 - ope.!tadolLCJ.J C.O/1lpOIr..ta-
. . ... 

me.n~ que. é>e. e.xelLc.e.m -6oblle. o pllÕpJr..tO c.ompolt;taJne.l'l.-to , Ve.JL,[ó-{c.ad06 nM 

d.e.6 c.Júçõ e.-6 do p06;to de -0aba1JlO 1 ou ape.i1a<> ev,[de.núadol> He.fJ6 e.fJ c.ompo!.!; 

tame.nto-6 opeJtac,ton~ , i6;tQ ê, uma ILuuLta.ll.--te da d.e.6c.Júção de. óu.nçãoo . . . . 

A ãescriç'~o netcdolégica, cx::rro v:i.nos anteriorrrente , resulta 

da. análise feita scbre a execução prática do trabalho, ce.ntrando-se 

nos elerrentos instrurrentais da máquina e do operador, cujos elos sao 

nruitas vezes indecifráveis para um analista p:mco experiente cx:::m a 

função . 

A conjugação desta relação funàaJrental do trabalho e dos pro-

cec1inentos rretodolÕgicos cabíveis ITOstra, aqui , urra única vertente -

- a cx:nparta.rrental. O analista poderá reconstituir a relação harem-

- rráquina em terrros da sequência operacional do trabalho que cx:xrpCe um 

ou mais postos ou voltar-se à descriÇão dos .requesi tos psicológicos 

dessa execuçãoQ No priJreiro caso serão evidenciados padrCes carrple -

xos de conduta instrurrental, enquanto no segundo, ou seja, nas Cescri 

çCes de função, serão evidenciados fatores psicológicos de ajuste oom 

portarrental. 

cl t! inportante ressaltar a razão pela. qual o rrétodo de Ob.6eJtvaçõu I n.6 

-tan.,.tân.e.a<> não está correlacicnado ao term::> ocupação afastando-se, ~ 

~nterrente , de rojeti vos sócio-econêmicos. . Acontece que a análise 

ocupacicnal prcpÕ2-se exclusi varrente a fins eronâmicos , onde intervém 

padrÕes analÍticos descritores de um prcx:1uto acabado • Divergindo des 
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te padrão, as categorias OOrITB.lrrente constituídas para obse-rvações aleatá 
-

rias atingem (lO harem, à rráquina ou à relação harem-rrÉquina, em cujos fU!:!. 

damentos teóricos não se prevê referência a produtos derivados ou obtidos 

desta relação. 

AI., [Ó.óeJwaçõM I;u,tantân e.ct.6 .óã.o -tncücctdct.6 p!Úolt.-0taJ-vtamente. em 

aná1.J.,6 e6 de. pO/!J ,tO.6 de :tJr..a.ba1..ho , emóofta dev-tdo a .6ua ó-úJlplic.i.dade e Mp-t

dez de aplicaç.ão .6 e.1 am 6JLequenzemente u;ULi.zadct.6 em pnogJtalI1ct.6 de acampa -

nhamento (" 6o.uow-up.6" J • 

Há autores que julgam este método próprio à análise de cargos 

e até certo ponto a pertinência desta posição explica-se na oonceituução 

das grandes formas de análise , quando vi.Iros * . que a descrição de postos 

caracteriza a descrição de função e um cargo e..n.volve várias funções. 

Ainda que se aceitasse a validade do conteúdo cargo que, em 

tese " induz generalização ocupacional , neste rrétodo essa possibilidade es 

taria fora de oogi tação I porque . e.."tigiria o estabelecirrento de um n (n9 de 

observações a fazer) muito superior ao normal e acarretaria oonsequências 

dra.rtÉ.ticas para o estabelecirrento de cálculos estatísticos , provavelrrente 

extingüi.rrlo uma de suas principais características - ser sinples. 

MM o ponto de v,ú!Jm em cuJL.6o queJL expoft óobfte a ~eza. da 

-tnóoJOuação oó,tida com a. aplicação do método I que e1..a. fte6u,Ua rwma ,tn.6o~a 

ç.ã.o . do -t!taóa1..ho 6und.amen.:ta.da no levantamento de da.d0.6 de de6 eJllpe.nho • Eó

he6 dadoh . hã.o, pOft -t.6~O, deó,tn.,i.d0.6 com Jte1..a..ção ao.6 de.teJtnl.Ú1a.nte6 ~-tco.e.õ

g-tCOh que amam a • .tJta..vê.6 da. conduZa. ma~i.óe6·ta, o que .:tOMa M ObóeJtvaçõe.ó 

1 ;u,:ta.n;t~eM num m'itodo ~~. Óct.6 e ... · compoJz..:tarilen,ta..e.. 

* Vide Conceitos Gerais, pãg. 50 -- 39 §. 
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Todavia, apesar do caráter aparentenente ergonômioo de sua in 

vestigação , é a lÓgica usada pelo analista durante a oonstrução das cate

gorias que detennina uma fo:rrra exata de classificar. A lÓgica enpregada 

poderá se voltar, e.xe.nplificando, para atributos psíquioos expressos ou 

não (fatores psirolÓgioos) caracterizando um esccpo :mais anplo e prá.x:i.nú 

daquilo que se tem acei to (X)ITO análise de função . 

Sem querer questionar se o rrétcx::1o das ObservaçCes Instantâ -

neas admite em realidade o conteúdo - função , quer-se apenas lerrbrar<pe 

os critérios adotados no estabeleci1rento das c:bservações instantâneas são 

descritos em linguagem operacional para garantir cbj etividadei por outro 

lado a análise de fatores psioolÕglcos (elem:mtos subj e tivos) cem q\.E li

darü as anã 1 j ses . e função foge , Cln par--.e, aos p::::-incípios que regem os pro 

redi..rrentos rretcdolÕgicos das Observações Instantâneas , requerindo cuida -

dos especiais de quem processa aénâlise do trabalho. 

dl A AnêiLúe FUl1úonM. do POI.J-to de Tlt.ab'a.1.ho ,' e: wn mode.l.o que l.JeJwe ob j e.:ti..va

men;(:e ã 09onollÚ.a. elo pOI.J.:to e, polLt.cuúo, .tJta.:t.a.-l.Je de um m'itodo excf.LL6.i..va -

mente c.ompo Ir:tam e.n..tal.o 

O analista levanta em sua aplicação os e1errentos que cam.:màam 

~ relação harem-;-rráquina. Neste sentido, o oonteúdo da análise do traba -

lho versará soore aspectos q:eracionais, que pedem se:- àe~cri tos em re l a -

ção à nÉquina, em relação ao hcnem e, fina.lrrente, se explicam na intera -

ção info:rrracional que deoorre do ajuste de arrbos sub-sistenas • 

. O enfcque microsistêmico do rrétcào iTIplica em urra análise de

talhada do crnportarrenta do cperador, favorecendo a diferenciação de ccn

dutas psioológicas que operam durante o exercíC'J.o de cada, tarefa. Tais 
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rondutas são evidenciadas pela correlação que p:>ssuem com os sinais 

ou estímulos que o trabalhador reoclJe , sejam provenientes da nÉquina , 

inst.rurrenL:ll e ambiente ou de seu próprio organisrro . logo , a infol.1tB. 

ção ou o:mjunto de infornações que integram a descrição do trabalho 

p:x1erâ referir-se a resultantes objetivas (da mâquina) ou subjetivas 

(processos O)gni:tivus de detecção e transformação de sinais em infor

mação e/ou nensagem de trabalho) • 

Obvianente , a Análise Funci~:mal do Posto apresenta car:acterí~ 

ticas para ser também u tili zada em esttrlos da função , na rredida em que 

esta muitas vezes se restringe a um único posto de trabalho e, nurra 

outra perspectiva, na rredida em que abarque FOstos que requeiram pro-

priedades psicológiccs sigr~ficantBnBnte similares. 

e) O.mexodo de. S..iJnuia·çã.o en6oc.a a cU.óp0.6Á..ção dM vaJÚã.vw bÁ..o-.6OúOp.6Á.. ... , . , 
c.o.lôg.{.C.M do homem numa .6..Ltuaçao paJt..:ti.c.uiaJc. de tltabalho, pilamo vendo 

wn e,~.tudo upÁ..c.o do po/~;to / Que ;te.m pOIl 6-i..m cU.ópOIl e..6.6M vMéã.vw nu

ma. .6!J:.tw .. çã.o pltogllamada e lte.plte..6e.n;ta..Uva dM c.ondÁ..çôe..6 lteaÁ...6 , 

~ sem dÚVida um rrêt.odo que se atém ao posto de trabalho , no 

entanto seu uso code corres--....onder ainda às características de urra anã 
~ ~ -

lise de função. Quando a análise do trabalho exercida p:>r interrrédio 

de técnicas de simulação visa descrever critérios de conduta operaci~ 

nal ou a progrélIT'6ção sistemática das tarefas ou operaçees, o conteúdo 

àescritivo é caracterizado com resfCito ao jXlsto de trabalho. Quando 

a análise visa testar operações rrentais exercidas durante o currprirre~ 

to das tarefas e atingir uma lógica interna processual p::xJ.er-se-â ca

racterizá-lo oomo um estudo da função. 
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f ) A definição de metas e propósitos de um p::>sto de trabalho oonoorrem 

d1.retarrente à detenninação dos r,ncfd,en,tu CIlÃ.;tlC-O.6 , porque não há 00-

ITO inferir a cri ticidade de qualquer incidente, de sconhecendo os cbj~ 

t;Lvos propostos para o trabalho ou para suas partes corrnonentes (tare 

f ~.ç: ) as , opcraçoes, ~ases • 

o estuéb de incidentes e sua categorização cri tica oorro1::ora 

a i.déié'.. pela qual a criticidade seja função do pJsto de trabalho i as-

serção ilustrada r:ela análise conclusiva de um incidente escolhido den 

tre unl0- gama p::>r nôs analisada • 

.,...-. "Num conpressor que rranda ar para a turbina , compressor de 

ar de cavitação (ooml:late à corrosão), a pressão subiu além 

do admissível, o que o Operador obsenrou pelo mmôrret....~ , 

desligando logo o ccnpressor e comunicando logo o defeito. 

o Oferador tinha que inspecionar p2riodicarrente es-

te compressor, pois era um equiparrento de outra usina, que 

estava emprestado e 1 por isto, não se encontrava com as 

proteções nonnais . 

Nrna das inspeções foi que constatou o defeito evi-

tando problema.s na operação" *. 

A análise do relato presente corro de outros levou à eX?lici-

tação do objeti "\lO - retirar de funcionamento qualquer equiparrento onde 

se suponha ou constate defeito e configurou dois outros ~bjetivos (especi, 

* Incidente coletado na Usina de Estreito, quando da rea1izaç3o do Pro j e

to Piloto de Análise de Trabalho "Operado r de Hidroelêtrica e Subesta -

ção I", na empresa Furnas Centrais Elétri cas S.A., 1972. 
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fiCüS ) : inspecionar detalhada.'rel1te equipaTJ-entos e CXlITlUIlicar qualquer 

anormalidade observada. 

A classificaç - o atribuída , na época a este incidente crítico, 

envolveu a indicação de dois CCI1pOrtarrentos positivos, que gradual.rrente 

foram inclusos nas seguintes exigências : 

a )- cpcrar equipanentos , para controlar anor:rralidades observa

das , baseando-se em CGr'.heci.rre.ntos teó~icos e práticos : ~ 

fere-se à e,.'<8cução de nanobras para as quais não houve so

licitação específica, cont..rolar anonnalidade, apoiado em 

oonhecirrentos teórico-praticos e , 

b} comunicar anormalidades observadas no sistema avisar 

quai.squer anoma lidades observadas no sistema à pessoa <XlTI 

petenteo 

. t; rerto que deve constar do relato indicaçCes que possibili -

tem ao analista algumas discrim:i.naçCes, sem o que a inferência tomar-se-

-ia inteiramente subjetiva. 

A familiaridade roro a função é, ainda, um fator irrprescindÍvel . 

para uma classificação satisfatória * . 

1)0 exerrplo extrai-se que a cri ticidade só se caracteriza em 

funçoo do posto de trabalho, pois se o relato incluísse CCI1pOrtarrentos 

não esperados em inspeção de rotina, sua classificação txJderia refe~se 

* As explicaçõe aqui apres entadas originaram-se de um estudo de 20 meses -aproximadamente, onde analisou-se 192 tarefas e 922 operaçoes para o 

cargo empresarial, bem como um total de 107 relatos (aproveitados ) e .. . 
124 comportamentos cr~t~cos. 
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a outra exigência critica qualquer. 

o arrplo conhcc.irrento do posto de trabalho facilita, sem dúvi-

da, a detenrLi.naç':"'lO exata de um CúJ."1portarrr2nto, seja ele positivo ou negat:!:. 

vo, de m:xlo que o analista possa ajustar as características emportanen -

tais às do aco ltec.iJrento e, então, estabelecer exigências críticas para a 

função. 

A.ó c.olL6ideJLaçõu ClJ't-teJc!0Jtu paJ~C.eJlI e..euc.idaJ~ den·éJU;t.{.v(lJlJel1Xe 

o e.n6oque. do ,,\!é;t.odo do.ó ll1c.ide.nte.õ ÇIt.ZtéC.O.6 .6 ObILe. du c./L{;t0ll:u c.olllpo/L..tam e.i.!:, 

t.aÁ.JJ, a;te.nde.ndo ao pf.ano da. c.oadu..ta no :tJ~aba1.ho *. Se., c.ol1W.do, Pe./'L6~

ti/~ MgWIl ponto, dÜb,éo quaJtto à c.lM.6i6ic.ação c.ompo~(lJIJe.~ a;(J'!-bulda. (LO 

me...todo due.J1vo.tvido pO/~ F.tanagaJ1, pode.-.6e., ,~e.ve.ndo a-s e.xpÜc.açõe.-s peJr;té -

... , •• ./ / ,0 * nelt..tu a p~pe.c;Uva c.omp0!L;(.aJllerlA..lM- * , 

C.O.6 c.Ol'lduzeJri a 9 e.ne.~zaçõe..6 c.ompo~a))]e.~ (e.X-t9 ênc.iM ~C.M ) pCULa 

wna o..:üv'<.da.ck de. tlLaba1.ho atJtaveh do u ,tabe..te.c.imen;t.o dê. lLe.quuLw.6 palLCt a 

4 ua e.xe.c.ução ** - , du CJU..;tOll.U c.ompolr.:t:a)l)e.J1~ 9.toba1.izado.6 * , '. 

A c.olULuaçã.o e.n-tJLe. 0.6 t.VW10.6 C.ooJtde.l1adoltu Ob ie.:t<.vo E.6pe.c1M-

* Vide Conceitos Gerais, pãg. 440 

x* Vide Discussão das Categori as' Hetodologicas 

Coordenados, pago 143 - 29§o 

Propriedades e Termos 

... *** Os comp ortamentos positivos e negativos sao aSSlm classificados a par ~ 

tir do proposito ou objetivo condutal da situação relatada, definidopor 

sua vez pelos objetivos do posto, função e cargo. Em certa medida, esses 
.... 

comportamentos sao requesitos parciais expressos ou condutas-meta. Nes-

mo o compor tamento negativo atua como um reforço,ã identificação de seu 

oponen te positivo, o que mostra haver um parâmetro operacionali zavel ' , 

ainda que em nível subjetivo, em decorrência da meta conhecida pelo an_~ 

lista e /ou impl icitada ou explicitada no relato, como foi o caso do ~ru 

pIo citado hã pouco. 

/ 

" . 



c.o e. Conteúdo da ruúit.i..6e. de. tAaba.elw lVtgwlle.J!;tacla HM pãgi

Yl({6 p~e.c.e.dC?Jz.;tu *, dWpC'J'l..6a Jr.e.dUl1.dâ.l1cicv~ dunec.e,.s.óã-'Úcv.s , Jte.

dttúl1do a. c.ol v.side.tc.ação do -teJUllO Corz.-te.uc!o ã.ó QUCLt'tO pOJ.>.ó.tb.LU

dCLdu Cl,CtM,Lóic.a,tõJLÚ0's que. oóeJLec.e., de.,t(!}U1LtlladM c.orz.óoJuJie o 

c.oJ1>(;e.üdo 6oc.a.Uzado rz.cL,6, VâtúM llIoclct-Udadu me.-todo,tõgic.cv.s ; 

- , a oc.LIpa~~ao 

' - o C.CVLgO 

a 6urzção 

o po.ó-to de. .:t'iabal-ho 

Evidc.nterrentc é possível subnEter qualquer dos rré tcdos a 1.lffi3. 

, ' 

verificação em te.uros de psrt.ll1ência a cada um desses conteúdos (de fO.ma 

predaninantel ( dada a natureza intrínseca de cada rrétodoo Este pro02di -

m:mt6 assegura categorizar os nÉtodos pelas propriedades que possuem e es 

tão I fundarreI"ltal ou secundariarrente, associadas aos tenros ' : 

a) ocupaçao 

/' Entrevista cem Grupo de Profissionais < COnferencia Térnica 

~Questionário 

Tal cx:rro se considerou para o Objetivo Esp::;cífico rrétcx:1os se

cundariarrente associados, pode-se para o tenro ocupação cxIDsiderar : Ex

plicitação Provocada, Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissionais, 

Análise de Conexões e Tarefa Critica. 

* Vide concei tos das p,ãginas 172 a 191. 



teúdo 

b) cargo 

E»plici tação Provocada 

Entrevista aJ.i11 o Ti tular do Cargo 

Entrevista o:rn G..rtJFO de Profissionais 

Conferência Técnica 

O1eck-List 

Agenda de ~raçCes do Cargo 

Cbservação D2scritiva por cédigos 

Observação D2scri ti va fX)r Gráficos 

AnâJ..ise de Conexões 

193· 

Se C\IDdari arrente 1 outrossim, fX)dem ser subrretidos a este con -

Entrevista de Cbservação , 

Questionário, 

- . Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissionais 

Tarefa Crítica. 

c) FUnção 

xplici tação Provocada 

Entrevista com Titular do Cargo 

Entrevista com o Grupo de Profissionais 

Entrevista de Oh servação 

Ques tianário 

Ci>servação Lescr.i ti va por CÓdigos 

Ci>servação Lescri ti va por Gráficos 

ObservaçCes Instantâneas 
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Numa posição sectmdária teriarros 

- Cbnferencia Técnica , 

- Auto-<:lbservação no Trabalho, 

- Estudo dos 'l'raços Inferidos cbs Erros Profissionais, 

- Análise Funcional do Posto de 'l'ra.l:::albo, 

Simuladores , 

Incidente Cri tiro I 

- Tarefa Crítica; 

d) posto de trabaTho: estariam ccordenados pelo presente 

t.e:rno todos os rrétodos à ex.ceçao da 

Entrevista o::rn Grt.1p:) de Profissionais *. , 
A Explicitação P,rovocaàa, Conferência Técnica e 

o Questionário, ern1:ora aceitem essa classificação, IIDstram 

-se às vezes inef'icáveis para análises do posto de traba -

lho. 

Já. o tvuno Ava1..1..a.ç.ã.o do Vu empenho, que peJtm.Ue de6 do bJtaJt 

* Embora seja possível aplicar a entrevista com o grupo de profissionais 

para descrição de postos, outros metodos são mais apropriados, por dois 

motivos: uma função muito especializada nem sempre possui mais de um 

indivíduo em determinado posto de trabalho e se possuir serão poucos, o 

que acarretaria a limitação do número de entrevistas e o comprometimen

to dos dados, segwl'do os pressupostos do metodo e, ao contrário , quando 

temos vários postos iguais ou equivalentes, entrevistar muitas pessoas 

acarreta redundância quase imediata dos dados, precipitando a suspensão 

da coleta o que pode prejudicar a confiabilidade dos mesmos . 

A redundância da informação e um dos critérios adotados, em a 

nãlise de trabalho, para a suspensão da coleta de dados. 
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a CU'1â.U6 e do ,t,w.ba.tho em dUM veJLten-te...ó óWtdamen:tLÚ-6 de ac..OIl. 

do c..om ó(úoJte...6 ~teJúo.ÁÁ Jte.6u..Uan-te...ó de Mpec.,tM p0-6ilivo~ 

ou nc.gmvoó I apüc..aJL-óe-ã. aO-6 mê.x.odoó : 

- Estudo dos Traços ID.feridos dos Erros Profissionais 

Incidente Crítico 

quã./t-to ao de...6 empe.nho l1ega.-tivo e 

- Incidente Critico 

- Tarefa Crítica 

qwtnXo ao de.6 empe.nho pO-6LUvo. 

Neste sentido, cabem, ainda, algurras consi.deraçêes. 

Para o::msiderar o E.ówd6 dO-6 TJtaçM I npvu..do-6 do.6 ElcJt0-6 PJLO-

JiA.óio ,ta.-Ú:J é preciso recordar que o erro, conteúdo err;.oirico da análise 

do trabah~o, serrpre é identificável intra-posto. 

Conceituado, geralnEnte, o::rro um desvio do padrão de deserrpe-

nho * quanto a seus aspectos expressos (efeito), o erro pede ter m:x1a1i-

dades diversas quanto sua natul.--eza. 

A artá..U6 e de .tJw..baeJ1O pu.ndamentada. l1e...6ó eó ep WO-6 Yl.ega;Uv0.6 

do de...ó empenho envo..e.ve, ,tnev,{;ta.ve1mente, c..onc.wM c..omp.texo.6 de avaüa.çã.o 

de du empenho I duvuninadoó quVL e.m óunçã.o dM mUaó , quVL em punçã.o de 

.6~ óo;tOJLU opeJtauonaUzã.vw . 

Deste rrodo, a légica que ccordena a id~tifi.cação e classifi

* .cação dos erros é, até a=rto . ponto , nODn:-"ltiva * , visto que opera prirror-

* Vide Elenco dos M~todos) pig. 91, 49 § em diante. 

** Esta l ógica apresenta um caráter normativo ponto fixado pela avaliação 

do analista e em parte pelas propriãs normas que sistematizam o trabalho. 



dialrrente a::ro fatores formais (efeitos e~rudos do deserrpenho) e, conse

quent.e.ITl2.'1te, dados e.'1piriros (oondutas ou fatos a::npor-...art13ntais) . Esta 19. 

gica apresentará,port.unto, um conteúdo subja02.nte ã ide.n-tifiC2..ção de fato

res a::nport.am:>...ntais negativ'Os , oom os quais o oonteÚClo restante da anfüi

se ficará conpraretido. 

UI/Ia . .tõgic.a. .6.Úni.1.aJ!. e: e.11c.011tJtada. .110 pIl.OC.U.60 de. de.te/Ulú-naç.ão 

da ClLJ.;ü&da.dc. de. WII in&cle.nte. , no . metodo de. Fla.l'laga.n o 

Conpete ao analista determinar ou aceitar o deserrp2.l1ho CX)lTO 

negativo, em f-unção dos dados que venham corroborar mn cc:np8rtarrento cpo-

nente, em dois níveis: ou o anaJista pode cx.l1hecê-10 infer81'1ciaJJrente, 

pcrtindo da fAmiliarização que possui com o trabaTho, ou pocle àetenninã-

-lo diretarre:nte, se no relato houver expresso este oponente (ccrrpartanen

to p0Sitivo). 1:)3 qualqu2.r m:x:lo , há o reo::mhec.ilTcnto de aspectos factuais 

e rrediacionais (subjetivos ), na detenT'inação dos carpo:!:i:.c1ffi2lTtos positivos 

e negativos. 

pode.-.6 e. cUze/L, inc..W.6ive., que. a p~obabilidciáe. de. de;tQ/lmivLaç.ão 

dQ.6 c.ompo.r..:tWil(2.n-to.6 pO.6Lti..vOlj awne.n:ta., na me..ckda. e.m que..6e. ide.v/."ti..ó,{.C.CUll .6e.U6 

opone.nte!.> o O /ne!.>mo va.te. c.cmpll.e.e.ndoL um Jte..taç.ão do .6.e.gLtiYl.-te. modo : a 

c.e.Il.:te.za c.om que. o anaf..i...6.ta 6olUnu.ta CL6 e.X.igê.f1.&M c.Il.e..6c.e. pll.opoll.&ona,f.me.n .. te. 

ao nÚme./LO de. c.ondu.ta..!.> e.x.:tJLeJnCL6 nWl1 e. 11Ou.:tJw põ.tOó (pO.6Lti..vo e. ne.gativo 1 do 

c.o m p OIt .. tam e.Yl.-to u I? e.M do o 

A justificativa desta relação de prcporcionalidade sustenta-re 

num que.stionarrento arrp10 de Flanagan scbre o subjeti visrro da observação 

casual, cnegando rresrro a oonslderar, em 1949 *, que a única observação ~ 

* Flanagan, l.C. -- Cri t icaI Requirements A Ncw Approach to Employee 

Evaluat ion., In Q : Pers onnel Psychology .. Mary' and 2 UI), 1949. 
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lida reJ:XJUSa l1una análise do ccrrportalmnto dos trabalhadores no trabalho" 

Há, portanto, um valor criterial no estabelecin-ento dos limi-

tes cbservacionais, qu.e vai e..xigir si tuaçees cx:upJrta.rrentais claras e defi 

nidas, ou sej a , determinadoras positiva ou negativarrente co mrrport arrento 

definido na cbsel.vação sistemática. 

A ~rtância desta posição t:PJT\ marcado a evolução de seus 

trabalhos e p2rmite" por outro l ado , i àentificar um aspecto estrutlli-al* no 

nexo de causalidade que possibilita iITplicar uma. valoração positiva ou ne 
. . 

gativa ao o:rrportarrento (oonportarrento crítico) - deserrpenho i da."1de o 

deserrpenho é can02bido OJItO a totalidade que reúne dados causais dispostos 

numa ••• "estruturação de relações em que cada elerrento passa, por sua 

vez, a ser inte1.narrente detelJTLÍnado pela totalidade" (106 ) • 

. Etda. totaLüiade e: Yúpote;té..c.allleJ1te .6 ug vúda. J den:tJl..O do I nctde.H 

te cll1:té..c.o J c.omo a. exigê.f1c..é..a.o COf1mdo, efa pe./1..de o Cf)}LÔ.;á!/t dé..a,e:é,üc.o-e;~

-tJtu;twLa,t que o de.óe.mpenho pO.6.6lLt , na mecLé.. da em que pOIL WI/ pJLOc.eMo de 

* Seminerio , F. Lo P. ao discutir a questão da causalidade e comp or ta 

mento atribui tres aspectos sub s tantivos ao nexo das relaç'(;es de ca~ 

saUdade a origem, a modalidade processual e a forma estrut ural 

do nexo, topico onde se delinei a um sub-aspecto estruturalo 

Com base na classifi cação estrutural do nexo e que se de lega 

um carater dialetico e estrutural ao desempenho na perspectiva de 

Flanagan, visto tal carãter ser definido como aque l e ooo"em que os 

eventos so podem estar realmente determinados ate um pon to e um li

mite ' (e, ainda assim, sujeitos a graus maiores ou a~nores de var~a

çoes, decorrentes de novos sistemas de relações que poderão intera

gir) • 

(Ver Seminerio ,F 010 P. - Diagnos ti co Psico1ogico - Tecnica do exa

me psicologicoo Fundamentos epis temologi cos. S.P.: Ed o Atlas SOA0 , 

par te I, cap. 2, pãg. 23-6~ 

(106) Ibidem, pãg. 26 0 
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A conclusão de tcx:lo um questionurrento bem rrais anplo , que sem 

dúvida eÀ'i.:rap8la às IX'ssibilidades do presente estu o I leva a o::msiderar 

que o H2todo recaia nurna análise dialética das estruturas do dese.rrp2nho 

que virtualrrenb3 se classificam, o que definirá adiallre a FOstura de a~ 

gaçao assumida r;elo analista no · tratarrento da inforrreção *. 

Hâ.~ oubw.6.6-i..m, WII CL-!lpe.c:to que. pa/Le.c.e. 6ulldame.l1..tai Ite.VVL , A q(Le.~ 

tão Ite.Ótz.lte.-M. a tle. POdQJ1IM ou nã.o c.oMidvt..a.JL o THC-éde.í1 . .:te. CILU<.C.O WII me..to

do ILe.alme.nte. c.OOltde.l'lado pe.io tVWlO avat.éaçã.o do de..6elllpe.l1{w pC.6ilivo ? 

Sem dúvida, a exigê.ncia crítica é torrada COITO causa deterrni-

nal1te cos efeitos positivcs e negc:.tivos ver.ificáveis ao n3.\-s1 erçIrico do 

desempen.L"o . ,qM e.-fi.t:.a. e.x,,~gê.!1ua. hÔ e h..-é.potc,:t{.c.amen.te. de...teJL1i'!.~nãl'e..e. 110 de.-

C.UMO do .!> pltOc.e.CW'I1e.ntM me.--todofôg,[c.o.6 c.a6Zve...ü, 1 o q(Le. vem e. x atam e.nte. C.OJL-

ItOboJta.Jt a.que1.a. Ite.taçã.o an:te.!Úolt de. pttopoltuona.lidade. ) uta.be.ie.c.úla e.n.tlte. 

* o nume.Jto de. c.ompOllxmne.J'LtO.6 pM,CUV0.6 e. o nume.Jto d0.6 ne.gativM * . E.6te. 

mUl1lo e. 6 e.-0W pitO c.e.cUm e.nta.f j U.6 ti 6,cc.aJÚa ado:tcvun 0.6 wna c..e.ct..6.6,[ 6ic.aç ão uJ1,éc.a 

me.nte. ne.ga...uv..w:ta. pa.Jta. o múodo de. F fa.Yl.a.gan) ainda que. em d..w c.oltdru'1cW. da.-!l 

e.xpüc.açõu plte.C.e.de.iÚQ/!l nQ/!lte. tôp,[c.o que. .te.ntam, numa. pOl.lição mcvt.6 tM..d-t

c.io na.i , c.oM'[dVUVt o mê..t:odo c.oo/'..d.e.Ylado pe.io teJuno .......... ava.-t-la.çã.o do d~!lem

penho p0.6i;t[vo, Se. temo.6 JLa.zã.o em CL-!l.6,[m pe.nuLlt , -toltYla-1.l e. -únpo.!l .6Zve.f, do 

ponto de. v..wta da -úllpLéc.a.ç.ã.o mateJU..a1, c.he.gM à. wna de...te.:mlina.ção de. Yle.xo.ó 

** po.óilivoJ!l pa./l..;üYldo de. .6e.U.6 tlUpO.6tOI.l e.6eA..-to.ó Jt..e.,ga.«VM * , i.óto e. , tOIU'1am 

* Ver adiante, pâg . 239. 

** Vide relação anterior, pâg . 196 

*** Vide discussão desenvolvida no Elenco dos }lêtodos, pâg. 129, itens a e 

b; onde S (efeito negativo ) donde E (exigência) indeterminável ou donde 

S (não evento) donde -..e. e S (exigência) impossível ', requerindo variações 

experimentais. 
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Wlla pJto6ul'1da IL!> v,wão e. ,'te.60,'UllU.tação fog ,éc.a d0.6 1Il(!Á1Il0.6 . 

Atêm du;ta. pe.Mpc.w..Va que. 6avOJte.c.e. c.OIt/leJ.ac.ionaJt o -tCJl..mo c.o

oJtde.nado Jt Avaliação do VeM~mpe.l1rlO a.o<> .óe.U6 aópe.c.,tO-6 cAi.,UC.aJlIe.Jt;{:e. ne.ga..té-

VOl>, pQ.6 ,tu1a-·-6e.._ . .sqOltCl ({ .!')o .f:, .~ , é..b .ilidade. de. - ,él1."!..C?JL.te.l1do ,0 PJLObe.c?'Hl,a - :'011. 

Ile.lac.io ná -lo C!0~_~Jcc.,t0.6 c.lt.Lüc.c());e.n.te. po.ó ,L-ti..vo/~: 

A ;te.~ e. e. xp.Uw:cun e. lU: e. de. 6 e. 1lC:U da Yle..ó ,te. ;{/tabci.{w y:p'Lue.nde. apO;1-

WL e. de.6-{.rWr. c.omo l1.uc..e.e.o e. e-6~êl1c.ia de. qualquell culâL0~e. o 

que. aq tU /~e. d(!Á-i..gna c.onlO TCU1.e.6ci CJÚ;ti..c.a . 
~. - t ( 

wnct eó:tJr.u.,úuw . .:trollbê.m c.ompo ó-ta. pOJt e.v,édênc./..a,ó dú!l.ê Ü c.cr.ó , YlWII 

f lanagan e. ~ e.u)., ~ e.gu.tdolle,,~ , 

LtaJte.óa ), ou aó ~~tuJtaó - Vle.XO /~ Ope.lla/J.VO.6 ,únp.e1w0.6 ou 

e.xpUWa.dO,6 l1.a e.xe.c.ução do -tMbalho, .6LLb~.tabe..e.e.c.e.ndo pon-tQ.6 

ou. mome.n.t0.6-c.fiave. de. u.tLUzação da e.ne..llg-i..a, bl.úoJunaç2io ou lfIe.n 

~age.m '/<, a-tê. a de...teJunú1Ctçã.o da -talte.úa que. e: e. iÍ (?.x..<.va.me.~te. JL~5-

POYlM(VU lquaUta.ü.vame.n-te. J pua -tMM 6oltmaçã.o pJLtnupa1 v-0sa 

da pe.lo :tJr.a.ba1ho eJll avaLtaçã.o, 

Se.ndo aó.6,{m, pode.-~e. C.OYlc.ltÚJt .6e1l -taJte.óa CJÜ;t.éc.ct e.qu..i..pa.M.ve.l 

* a um Yluc.le.o e..ülê.uc.o * do c.ompoJt;(;aJlle.n,to pJto ó-i,M-i..ona1 . N~-te. 

._------------------------
* Ver a distinçao proposta por G. G. Granger na Introdução deste trabalho, 

que gerou no se u desenvolvimento os termos classificatôrios ; energêti 

co, cibernético e sen~ntico . 

** O termo ~ aplicado no mesmo sentido husscrliano j ã discuti do ::m-

teriormente. 
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I>CI"udo , .todo e qua1.qUeJ1. paJúiJnWto C.O/11 jJOJLXCUilC.YtXai óUJtge. HWIl ct6pe.c.-to wÚc.a 

me.l1,te. po.óilivo em 6W1Ção do que. Fi.. .óC c.onhe.c.e. .óoblLe_ paJw.me..tJtoó c.ompoJtt.ct-

E.ó-te e.n6oque apJw xJJn a-.óe. de. wna. pe.J!..6pe.c;Uva geniüc.a onde , 

apU.c.ada a.o âmbLto do ;OutóCl,tho, c.rtúe.Júi. ana..tL.6ct/' .. a c.o;,!'-ttnuiclade. cle.6.óM e..ó

.tJtLLtww..6 OLl .taJle.6aó , que. p0.6.6uvn wn c.unho 110JWla.:UVO e. a.peJ1a ,~ úi.o ve.Jú óJ..c.9:. 

VW 110 pfaJtO C?JJlp,üúc.o-e.xpvume.H,t:tl . I.ó.to fLe.pfLeM~.H.t~a uma. c.onw-Útçã.o 

da pet1-~pe.ctiva ge.f1f2-ttc.o-COlt6;tiw('...:t[v..L.6 f:a. de. PJ..a.ge..t com a pe.JL.6pe.c.-Uva. e.J..dê..

üca. - 6 e.nome.ltolôgJ..c.a.. 

"A "clâSsi;ficação "àonétooô da "Tárefél "Crítica "em rélzão <10 desem 

do pLCCesso cl~ sificatério. 

Passarerros a ver possibilidades classificatérius , agora , fél.ce 

aos terrrDs preposicionados em função dos prcx::edutlP...ntos que o analista r:o

de de..sf'..Jlvolver para dar curso à análise de trabalho . 



SUB-CAPrTULO 11.4 . 2 

PROPRI EVADES '. !ETOVO LUCI CAS RE LACl ONAVAS 

AO 

SUJEITO QUE PROCEVE A ~~ÃLISE VO TRABAL HO 
. . 

" 
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Nesta segunda parte, distjnguem-~c tres grandes grupJs de ter 

nos ó::x)rdenadores a partir dos quais se ronfiguram oi to LlrnUTaçCes netodo 

lógicas princifk~s . 

No pri.rreiro grur.:ú, constituído pelo - PJtoc.e.cU.me.ltto de. ErU:.'La-

da. da. It160lUna.ção - os rretodos foram CXJnbinados em classes de Obj(?.'LVa.ção 

V.{)LWt, 06J.,rJi.0a.ç.ão · IJ1-tVuile.C~Ur. · e. '06<S00açãÓ . I n.cL0'te..m . 
-

Levando-se em conta o - p!i.OC.e.cWllC.lt-tO geJtal de . .:tJu::.;tCUile.nto da 

in60Juna.ção - estes rrcsrros rrétcàos subdividem-se s~>gt.mdo Uln caráter pre-

daninanternente' . 6,úi:t.UJ..c.o . ou. . aJ1cieZUc.o • 

No t.erceiro grt..'J?O tais 1TI2tod.OS pedem ser categorizados pelo 

tipo de redução empregado no tratêlI1.'Cnto da info.rmação coletada , admitindo 

que a a;tUu..de. CóPc.üóic.a. do a.~;t.,1 volt.e-se prioritari.arrente aos e.nfo 

o :tvemo - PJtOc.e.cWlle.n-to de. Enbta.dcL da. 1nóo)ulIa.ção tJr..a;ta. da. na.

.:tuJte.za. da Jte..ea.ção que. o a.n.W-6:ta. e..ó:tctbue.c.e. 6Jte.nte. a.o.6 da.d0.6 

ou i.nóOJ1111e..ó in.icJ...a.,W, que..6 eJÚio .tJut11.6 óOlr.madM no c.onteúdo da. 

a.nâLU e. do .tJut6a1.ho. 

Iv., .modilida.de..ó dÂ.J1.da. e. -<-ndÂ.J1.e--ta. uveJtam ofÚg Vil no elJtLLdo pa.Jt 

uc.utoA de. c.a.da. mê:todo , c.omo em c1.M.6iú-<-c.a.çõe.1:. pu.büc.a.da..ó pCJt 

dió 0entelJ a.utoJtelJ . 

A u:t1..üzação do teJUnO i ntvune.cüêuúo paJta. óil1.6 cJ..a..6.6Á..óÁ..c.atõ.,. 

!Ú..O.6 em a.n.áL<..6 e. do bta.ba1.ho ê ofÚgÁ..na1., .6 e.ndo a.dotada , puo 

que. no.6 C.OYl..6ta., pe.la. pwnWr..a. ve.z, nelJta. telJe.. 

se o leitor se perguntar qual a natureza da .indagação rretcdo

lógica propagada nos rretodos de análise do trabalho, centrará, cem certe-

za, sua resposta em tres alte....---nativas que servem para categorizar as in

fonnaçees dispJnI veis nesta área de interesse. 
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Nessas alternativas os nétcx:los p::xJern grupar-se do seguinte no 

Observação Direta * 

Cbsel-vação Interrrediária 

Observação Indire'ta 

Obsel:-vação CCscri ti va fX:)r CÓdigos 

Observação I:escri t.i.va por Gráficos 

Instantâneas 

/EXfJliCi taçoo Provocada 

Entrevista de Observação 

Check-List 

Auto-Observação no Trabalho 

Al1ãlise }1.lJlclonal do Posto óe 'l'rabalho 

Análise de Conexões 

Sinu:uadores 

'l'a,refa c.ritica 

Entreyista can Titulérr do cargo 

Entrevista oom Grupo de Profissionais 

Conferência Técnica 

Questicnário 

Agenda de Operações do cargo 

Estudo dos Traços Inferidos dos Erros 
ProfissiOI'.ais 

Incidentes Critico 

* ,Haveria possibilidade de encaixar nesta categoria ~lassificatõria taro

bem o Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissionais, entretanto em 

tal circunstância caberão adiante certas considerações específicas . 
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o mê.,todo de. Ob,)\1.ltVaç)to Ví!..-óc.Jr.Á.-ti.va ehloo/ta.do po/t /lIUO de. e.ôcü-- .......... ~..-.-.-

goó ou de. gM6ie.0-6 pVtnlWltte.-qLWJ!XO à indagação num lt-tVe..t de. /te.e.O.tf~ÚllC.lt-tO 

de. clado-ó oa,)ie.amen..te. pCJLe.C.p,tUa1., onde. o anct.w.ta 1Le.e.OM-tLtu..z. num rU.ve.R.. 00 

.6 C?Jr..vac.,,{.o 1'1 al-,(J1le.d,i..a..to 1 pJtoplLie.dacle. q uC. e.OMO bOJt..1 adCJIlcU..ó ~ Q.M -tltaç.M e.mpl 

lLieo.6 • 

o proc.:esso de recolhirn::!nto de dados caracteriza-se :pelo reais 
-' --

uu dos fatos em categorias pré-es~tl.::eleciàas (fonnulário) ou cabe for::rnÉi. -

las tendo por fonte a observação direta do carrpo de trabaUlO . 

No levantarrento por gráficos a representacão da sequência or.x= 
~ -

r acional das tarefas e operaçóes êf, ainda, irredi.atista e nao se justifica 

qualquer intromissão interpretativa durante a coleta dos dados, J?Orqne as 

oonex<:€s que por acaso se evidenciarem deverão decorrer da representação ( 

até certo ponto,. rrecânica do próprio trabalho. 

Tamb'e.Jn 6uYldado na .6-Z..6teJllâ-uea de. eaptaç.cto de.· I)ÚI.CÚ;~ (dado.ó dM 

c.lLito/te..ó do tJu:tbaR..ho) em n1ve1.. -Úlle.cüa;tO te.Jno-ó ° mê.,todo dM ObóeAvaçõe..6 IM 

ta. l'Ltâ.n eM * 

A 1aótifi-c.ct-üva bc...óiea /te.eu no 6ato do anaLi..óta peJvnaJ'lQ.ee./t 

no ioeaR.. de. ~'1.a.6ct.e.ho pa.Jr..(( Jte.g.w-tM de. .6u.a..6 06,6eAVaç.õM. Ncw.uw1.me.nte., m~ 

cüa.nte. 0-6 plÚnc1pio,6 rIle.todoR..ôgieo ,~ ~ ILapide.z da ob-6 e.Jr..vaçã.o Ue. 1 'út-tJw

duziJr.. qu.a...f..queJt me.dia.dolL .60 b,'l.e. a -6itua.ção o b-ó e.Jr..vada -6 VUJ:t inar:llo plLiado . e. 

aea.Jr..Jr..e;ta.!r.ia um ve.lLÜgi~l.O-6o de.c.Ile.óWIO · dO.6 :tncU..eM de. eonn.z.ab.t.üdaáe. áMte. 

método, 

* Quer-se salientar que a definição das categorias (ob servaçõ~s ), ~enc~o

nada no Elenco dos Hétodos, pâg. 87-8, não está sendo considerada. um ti 

po de instrumen to intermediári.o , mencionado na Discus são das Categorias 

Metodo lógicas, pã~. 150, último parágrafo. 

" 
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'lb<b o recolhirrento dos dados é efetuado apenas a nível per-

ceptual , ou seja , o analista reconhece a presença ou ausência das catego-

rias dcfinidus, sem entrar no rréri to do porque nao sao cumpridas ou se 

se currprem confonre os padrÕes norm:rtizadores . Só este procedim:;l1to ga .... 

rantirá a validade prescrita nos enunciados ffi2todol&"l'ioos , caro evid~cia J _ 

rá os crité.L"ios definidores du.s categorias traçadas . Em outras palavras , 
-

o analista só p:x)e.râ certificar-se do plano final das observacães se se 

rrantivcr roErrentc rom os princ.tpios que r egern a obse:r:vação ;..11. .e.Cc.o . Is-

to assegura-lhe aceitar o plano OO~J definitivo e o~ter com seu enpregD 

alguna generalização . 

o prc8edim:mto de descrição do trabulho i sola qual que.r dado 

introspectivo , na medida em que se assinalam categorias confonre verifica 

das nos momentos de observação e depois visto sua rapidez nao assegurar 

inferências a respeito do dado colbidoJFOndo à ffi.-rrgern atos de estJ::utura -

ção interna. O observador pode ser comparado , numa relação deste til:O , a 

um fotógrafo , cujo papel reside em registrar a realidade errpírica do fun.,.. 

cionamento do posto. 

Ao contrário" di versas técnicas de observação inst...::mtânea pode 

riam ser utilizadas para registro do trabalho , nas muitos postos c.e difí-

cil acesso irrpEidem a rrontagem de equiparrentos específicos, oorro os da ci-

rerratografia . 

Embora possam as observações instantâneas feitas pelo horrem 

ser substituídas por outros procedirrentos , isso al teréll:ia a classificação 

aqui profOsta , passando o rrétodo para a chave de observação indireta • . 

ApeAaJt de. bM.tarU:e. po.e.ênúc.a wna de.ü-tnJ..ç.ão pCUla c.1a-ó.6-t6-tC.aJt o 

E,~:t.u.do dO>fl Tltaço 6 I Vl6.eJ(.Jdol~ dO>fl EJUto>fl PitO S-tB-tO:1C'vi..6 , .talve.z pOManlO>fl e.x-:-
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pOJt PJtOf>lLtc.dadet:, q(ce o JLeVc.1.vll e/tc.aixado /ta. chave 

o erro é geralmente avnliado segundo dois grL~amentos de fato 

res: os situacianais * e os individuais . Quanto aos situacionais , o 

analista };"XXl2râ pro<::Bder pessoalrrente o levantarn2Ilto ele dados , ainda q1:12 , 

do pento d2 vis·ta prático, este prC>02dirrento posst.1a irrensas limitaçÔ2s . 

Para isso, bas!=.Jria pcrnanecer no local o terrpo necessário para efei to éle 

detecção das caus6s si tuacionais que objetiva es"t<.-melecer numa relaç';o de 

tenniru.stica. 

SupoJ1hamo.6 que o a.J1Ct.w.ta do ;t!ueb((lJw .6eja p)w 6w1.do c-onhi';. 
. . 

c.c.dolL do .6,w;teJila c.()//lrO~taJJleJ'l,ta1 VI] ava..U.a.ção I pO)L e.XV1lp.to: WI/ .6 upeJtvi-

.60~ 0una.do pa.J~ avali_a.J~, Wi] e)~90n0Il10.s;t(t e..tc. o Ne.6.6 C!.-.s c.a-.so,.s , adJiL0te.~.6e. 

e.6 ,~ a peM oa apta. a. JLec.0J1hec.0 em nZve.t J.JI1ecUa.;to WI/ eJL!L?, a. M-m de lLefu 

úonaJt M vaJÚãvw que o induzem a paJt;tUt de W!}a. c.onó;tataçã.o CÜAua o 

Evident:errente, no uso desta classificação não nos referinos à 

di vers i daele das utilizações do levantarrento de erros profissionais, nem 

tarrpouco ·à procura de aspectos essenciais do trabaTho - traços , posição 

esclarecida no Elenco dos .r-~tcdos ao se cc::ns iderar que 0S pr~diIrentcs 

de entrada de infornação aproxiJnar-re-iam muito mais do nível indireto a 

Exatarrente por isso de.ixarerros ar9l.mentos discordantes da presente suges-

* Esses fatores sítuacíonais podem ser fixados dentro da dimensão objetiva 

da área ins trumcntal, considerada no nível da o.rganizaçãoo Pode-se ter 

uma representação dos mesmos voltando ao capo I <.leste trabalho , pág. 18-

9 (discussão .dos elementos necessários para estabe l ece r um progr~a de 

açao organizacional ) o 

Deste modo, sugere-se l imitar as fon tes materiais dos erros a um 

esquema lógico já traçado em n05S curso de pensamento. 
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tão classificutória puru a tera.üra ultemativa disponível ao leitor fre.n 

te à natureza da indagação rretcdológica, procedida para a coleta dos dados . 

A f>e.gul1da aitOLJ1a.;tJ.va. c1.~~ /~J.Ó,i.c.cl-tÕll-Üt paJUt o tVUJlO - Pl!.Oce.

cLúnen:to de. EI'l.:tJwda de. ll1óo)(/)/O.ç.ão -- é COn6ütulúa em f>(W d(!.;~ 

doblLaJllento oG.ó e.ltvação J..I1..:teJt.1i1r.d(éul.i..a o 

J..mpu..ta wlIa I!,cdaç.ão com 0.6 dadof> ou. J..i160JUllU J..rú.Ucc,{.,!:l em qu.e. o anat0. .ta, o 

.tJr.abalhadolt ou Clmbo.6 ILecoMtLtue.m Of> 6a.:to.6 , corTO ocorre em princípio no 

rretodo éE Explicitação Provocada. 

Na Exp,Uc.J.,:tC!:ç]lo PltOvocada o éll.alista propCe questõo....s gerais 
. . 

sobre o trabalho para levantar dados de urra. realidade desconhecida, gera! 

rrent,3, por eleo Por esta razão, faz per91mtas sequenciadas ao encarrega 

do ou ínfonnante o::rn a finalidade de aproximar a realidade e...'q?lici tada EDr 

este e aqu=la por ele cmpreendida. A CLÜ:tUd.e. dru c.lu...:tiva pode. f>e.1t .óJ.n:te~ 

:üzada puo Itua-to do.6 dado.6 óace. a ltecoM:U.tu..i..ç.ão de. e.ncarJLe.gado, eJl1 c..u

jo Pl!?cu/~o de. ol!fJaJúzação o Ma-U.6,ta paJt:ti..c.J..pal!ã., poltê:m plt(!.;~e.ltvando a .tg, 

g,{;túni.dade. da-~ J..nÓ OI!Jilaçõ U /~ eJ11 .tI!.an.-!:l Ce.lldê.-fu.6 o E.6,ta a.:tu.a.ç.ão me.to do,eõgJ.ca 

pO.6.6J..b,{LUa M!~Wl/M: 0.6 .dad0.6 VII COYl.6olUiLi.dade. ao conte.údo do.6 J.YlóotunU 06~ 

1te.c.J..d0.6 pua e.I1.CM!tegado, aj LL.6t.ado.6 .6 e.mpfl:e. Õ. lteCLeJ..dade. ;tai como .:tAaJUI1l-Lti. 

da CÚ1Jt..an.te. a 6cv.s e. de. coleta0 

A lógica de organização desses ínforrres possui certo parale -

lisno a::rn duas das fases lÓgicas do pensarrento hurrano. A criança lida 

em m:::rrentos distintcE can nexos prantos ~ recebe passivam2nte e, aos 

poucos, aprende a q::Jerã- os segundo seus préprios critérics de organiza -

ção sequenc.ial, pàssando de urra fase de pensarrentos a ~nos passos pu-



ra os operar a rredios e grandes sal tos. 

o paralelisno l nnçado está estabel ecido em função de 1..llT'a ati-

vidaêb intelectual passiva na fase inicial de reooThilrento dos dados e 

ativa e.IY...:fUa'1to esses déldos vão sendo organizados para se concluir a pró-

pria co eta . Por conseguinte , .6Ltg e.fl.e.-/~e. que. o etna.tÚJ ;(;{( do ;()Labaflw man

t.e.nha 11e..6t.C. l11e.t.odo 1 e. Vi) OU;()W.6 /Le..fuúOIWdo.6 na me..6l11a cltave., Wi/a iÍ0)ulIa de. 
- , 

mvidade. ill;tc1e.c.t.uct.t .6,únUa!t. ã çla cJl.,ÜUlça V II .6ua. pct-~.6 ag VJl de. OJLga.J'lização 

de. pe.rL6OJIte.I1t.0.6 c.oHMgwutdo.6 de. pe.que_no.6 palta ,mê.d<.o.6 .6CtLtO.6 o 

É accnselhável que o analista evite introduzir elellentos con-

clusos l.micarrente por si, enbora participe mretarrente do prOO2sso ~ or

ganização dos inforrres , no l1'orrento em que os ooJ11e. TcU-6 ueme.nt.o.6 pode.

/L.~O , c.ontudo , fl.e.Ve.!i.:te.fl.Vi1-.6e. enl qU(l,6.:tõe..õ pILOpO.6.:ta-~ ao bl.!JoJUna.n:t(>. , ,f>e. vie. .. 

fl.em Ct UUÚdM e.6e.ti.vaJileJ1t.f!. o p~oc.e..6.6 o de. :tJr.abal.ho , ou.:tfl.an..6 ÓO)WlaheJlI-.6 e. 

em no VQ/~ dado.6 eJilp:tIL.{.C.O.6 c.omo ac.o nte.c.e. na E n:tJLe. v-Ló.:ta de. O b/~ e.lwacão • 

Neste rretcxlo o analista pode checar quaisquer desses elerren

tos ou esclarecer dÚvidas a partir dos préprios dados errpíricos, poxque 

a entreyísta se desenrola na situação , real de traba lho. Ac.ompanhetndo Q-6 

a;Uvidade..6 d<.fl.e..:tame.n.:te. e. q ue..6.:ttonando .6 ObILe. .6 e.U.6 6a.:tofl.e..6 .6 ub j ac.e.ltte..6 CD YLó 

V u.UJt-.6 e.-á a de..6 ClÚÇã.o , pe.fu /Le.c.ol1.6.:tit.uição do .:tJw.bailw qUe. o e.nc.CWl.e.gado 

e. o al'la.U...ó .:ta óazeJ1J. 

A atividade geral de descrição do trabaTho desenrola-se por' 

rreio de interrogatório e observação direta e, por isso I admite detalhes 

inalcansáveis nos demais rrétodos . 

Na aplicação dos c.he.c.k.-fu:t.6 verifica-se uma estrutura de 

, questCes correspcnd2nte à da Explicitação Provocada. A variução decorre 
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de que no chec.h-wt essa estrutura .' nranere rígidG. por se b:atar de 

formulário ' irrpresso , existindo inclusi.ve 'llffi3. iJrpos.~ ção da lÕgim do ~'1a-

li sta ~os fatos, porque o fOl.jllUlário liJni ta o esmfO de respostas . 

quo..J1to 0.0.6 do.do/~ PJLOPO/~tO!.J e. paJtc.,[a....(Jllel1.te. a.t[va dwwn-te. (! CT,;~.6irla.lculle.n.to. 

,Já a do ru1a.tWta -6~/r.ã ,,(,lúci.a.Cne.l'lte. ativa (peft.Zo.do de. mon.uLgem de. 60JUilLLfu-
. . 

Il!0 quando .6 e. Lt.tL.e.Üa de. cOYlhecúne.J1to/~ cm;te.J~a/t('.;~ ) I ;to':Ha-.6 e. yJClMi.va na 

c.olU.t<.;tUtção do.6 Pll:ÚIJe-</l!J'J ..(.nóOflJ1le..6 e. pa/túctl.men.te ativa numa C'/tgcuúzaç.ão 

ú.e.ün1.1. do.6 Jl1e..611l0.6. 

o ,me:todo de. Auto .. O 6.6 e.JtvLtç.ãC!.. Lc..e.a,,~.6..(.6..(.c.ado pe1.0.6 cw...to/tu üdo,s 

C.OIJ)ÇJ dJ./Le.;(;o *1. c..aJtac..teJu.za-.6e. pelo e.ó:tabe.ie.chne.n.:to de. wna Jz,e.lação d..<..!teta 

da aHaWm C.OiiJ O!.J UeJlle.n.to!.J Ite.a.-W a clu c/l.e.ve./t e. a de.MY1-tção dC.M M e1.e. -

me.n:to.6 M:tabe..e.ec.e.-.6e. a paJ~ü,: da ,:ec.ol1.6:tJ~.ão ..e.õg,tca da ,:~aUdade.~ t, po!!: 

.tanto, dum ..e.õg,i.ca cOIU;0wlda .6 06JLe. OlJ e1.eme.n.to.6 e..6,:t!uúliJLCtdo.6 HO mu.nclo 

eJ~lp1.Jr-t co que. .6 e. oJúg..(.na a anãi...<...6 e. do :tJ~ÚJ a.eJw o 

Se por um lado a J?€ssoa' é parte integrante desta realidade , 

por outro a descrição é fruto da reconstrução ccr:portarrent:ll que ela Ía20 

1.6:to p~p..(.c...(.a c..e.a.6.6..(.Mc~ o VJ'itodo da. Au.:to .. Ob/~e.J~vaç.ão .de.nt,:o de. wna pe.J'~

pe.cüva nova, onele..6e. .6ob/~e..6.6aQ.JIJ P':~ijJ~e.cladu de.6.i.JúdoJLM de. WiJ n1.ve..e. /1.Q.

iaúanal JIIW..D ma.-W ,i.n:tMm e. cüãJúa , que. cLi.Ae.:to o 

De fato não se observél o trabalho tal corro é eXecutado na prá 

ticai recanstitui-se esse trabalho e o que vai ser cbservado é essa re -

constituição artificial. 

* Vide Elencodos Métodos) pâg. 82, 19§. 

--------------------------------------------------------------- -
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fln canpensação I Bize diz que os elerren~os do trabalho são ~l.E 

t ados dinamicarrente na AcLto-Obél e/l.vação I ocorrência in1;X)ssível nlrrn rr6tcdo 

de observação direta , onde os ck"1COS e.xtraídos }X)ssuan estrutura é1.cabada , 

sc:bre a qual não cabe ao analista. rcexms ti tui - l a ou reorgunizá-Ia. 

Crnü os quatro nétodos apreciados , a AnáLL.\ e Fu.YtuOJ1{ct do PO.5 

;to vai eug-Út uma Jtec.oJ'v5;t0údç.ão élobJte. OJ.J e1.eme.n-toJ.J Jtea,w , agoM do b.tJ1.ô 

nU.o homem-l1láqtúJla, éle.ndo a in6ofUnaçã.o elo tMba,e.ho ex;t;w.1da a. pll .. ú1upio de. 

J.Ju.a. ope../1..ctc.J .. oJ1aLüaç.ã.o . AI, OJ.J c.ompol1e.~L-te.J.J Je1.emeMoJ.J ) dctó VÓJL-tM óMe.J.J 

do tMbCLtho (.:tMeóctõ ) ~ã.o Jte.c.otlúdoJ.J qUMe a nZve..f. pUJtcui/ente. pe/1.c.ep.:tual . 

En:tAe..ta.n-to, o.qcú-to qLte .óe. pJtoc.UJta aHcvU.,õcUr.. -- J.Jign..i.6ic.c..dol> 

iI16of'Jnau0I1.a).,5 del5 e1.oJ.J .ó.ú.,tênL-tc.oJ.J do p'WC.e.6óO geJI~rtf dQ.. uA:J..eJ.zaçã.o de ,ó.{.

t~ - élobJtepu.ja O· c.onhe.c.,úne.Mo peJLc.e.p;tu.a-UJ.,;ta, l'te.qLteJ'vül.do a Jte.c.oV!.óti.tu. 

içã.o . do.ó pJr...Úne .. úLO.ó dada.ó levantadoJ.J de. ac.oJtdo C.Oiíl a lôgic.a ide.CLt dute. 1ll0~ 

mo pJW c. e.J.J.ó o • 

Para esta reconsti. tuição é fundam:mtal que o analista reorga

nize os dados diretaIrente observados na rráquina (sinais) e os correspondm 

tes efetivos de utilização desses sinais (respostas). 

Este procedirrento implicará numa ooservação internediá:cia ern 

que, num paralelisrro ao enfcque néo-behaviorista, as variáveis inte....--veni.

entes da relação harem-rráquina são explicitadas nos elos de conexão fun

cional (enfcque dinâmico) e verificáveis na efetivação dos significados 

infonmti vos captados na integração dos ele.rrf2ntos hUlT'anos e instrurrentais. 

A Análise FUncional é uma fama p2.rt.icular co leva'Ltarrento de 

cx:mcxoes, porque os elos corresponderiam, no posto, às cone.xCes rracrosis-
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têrnicas , na organização corro um todo. UxJO , o l1lê.-todo de. AnâUse. de. COll e. 

·XOU vai conservar prat..1.cam~ntc * as rrcSilBS classificaçees , ~ l acionadas 

ao sujeito qu pl."Oax1e a análi "'8 , atribuídas para a AnElisc FUI1Cional . 

A reconsti·tuição usada na l\n5J.ise de Conexoos caro.cteriza-se 

pela 1."CcG.11,.COSiÇ20 espelhe.da do flu'{o das infonnações sist êm.i.c.J.s e p2lo de 

l ineanellto éIas conexões microsistêmicas desse fluxo , tendo t..é'J1'rem caro o-

rige:m o real observável. 

Tal. olJjwvo -óe. C.WII)JJte. pehJ.. l1.e.pJtue.ru:aç.âo C.ogYl-0t<..va ou. fóg ,éc.a. 

apüc.adrt M taJL<?6cvs, ao-ó po/stü-ó ou. .6e.M [iJtLipame.nto-ó, que. obtêm c.c":tâ;(:vr.. 

duc.JtiUvo c.om CL Mganüaç.ão fõg;(.c.a qu.e. o ana.Usta -únpMIlIe. a cü.1l~Ulú.c.al1.me. 

do -ó-L6te.ma. . 

i': 

Nos -ó-<..mu.fadol1..e.-ó * os mode.fo.6 fõg,cc.Oó corroJ:oram, da rresrra 

maneira f. um tipo de representação do trabalho J?2lo qui': 1 o analista inves-

tiga relações fw1cionais de execuçao , fazendo um retrospec+---O psíquico sis 

tanáuco, ou seja, reconstituindo a realidade im2diata. 

Já os mode.fo-ó c.olllpfe.to-ó, desenvolvidos geralrrEnte aros a 

** aplimção de outro rrétodo, que p:dcria ser o método dos organogra.rras * 

proCuram comprovar variáveis de entrada, saída e vias interrrediárias , c~ 

t:ro do sisterra ·real. Evidente.lTente, os procedirrentos o::mprobatórios sug~ 

rem o uso da obsel.\1acão interrrediária . 
~ , . '. 

* Note~se no Quadro Resumo das Classificações uma linica diferenciação en-

tre ambos quanto ao termo cocrdenador -- essencialista --- admite-se 

a Análise Funcional e exclui-se a Análise de Conexões . 

** Frente a diversidade conc eitual apontada no método de simulação , Elenco 

dos M~todos, p5gs. 102-5, quer-se ressaltar que a clnssificaç~o ora as 

sinalada refere-se somente aos mode lo s lógicos e nos modelos comp letos 

de simulação, por terem mais implicaçeo com a Análise de Trabalho. 

*** Idem, pág. 100, 3Q§ em di ante . 
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Cano último m2ta3.o classificado na chave observação inter 

ncliária apresenta-se a TaJLepa CJc.Zuc.a.. 

A wLe6a.. c..JtIt,tc.a vem M!..I'tdo .6ugvL-tda l'lM.6lt :tue. I'twn e.1l60que. 

palLúa,f.m e./'I-t:e, M pe.c.uw.:tt v o • ÁM.(j)/ , ct 1Le..ta.ç.ã.o óltc.nt e. ao.6 da.d 0/5. 

il1i~ apltowllaJL-.6e.-á da ob.6eJwaç.ã.o JLe.f/_<2. x.(,va que .6e. C.)~CJtC.e. 

.60blLe. a. ob6c.Jtvaç.ã.o CÜ!te,ta do ;tJtctba..e.ho, i.6:to e, o anctÜsla po-
-

deJtâ. c.om M:te pttOc.ec'vÚilel1Xo (o b.6 eJwaç.ão .Ú1XeJUiI ecLúVúa. ) JtWJW}L 

0-6 ~.1..e.me.l~t(i.6 de. 6ato e4.6 enúai.6 de.n;t;w do ó wxo il1n0!11nac/tO 11cU. 

de. exe.c.uç.ã.o do :tJtabalho, poltque ·.6 e ctc.~(;ta qLLe. ele. pOM 0, 1Le.

C.OIM ,t{;tuDL me.l'!,ta.fJ)I e. I~te. c.a.dct uma de.6UM na-ó e.6 :te.l1do PO/L cJÚ.:tê. 

Jt-tO.6 de. c.o ntJtoi.e. da .6 ub j e;Uvida de. (c.aJLa.&eJ116:tic.a do.6 e.I1Ó 0 -

q ue..6 M pec.Lt.e.a:tiV0.6 ) (L M pe.ú6ic.tLç.âo de. me.:ta-ó. 

EI'tc.eJUtal'tdo cvs aLte.Jtl1a..üva-ó fu pO-6:ta-ó puo PhO c.e.cüme.nto ele. EI1-

:tJtada de. Il1polUnaç.ão ve.Jte1nG-6 pOlLqUe. em a..e.gw't.6 mê.-todo.6 o al1o)~.ÚJ 

:ta e..6:tab e-e.e.c.e. umao6.6vl.vaçã.6 ·bl.CÜJI..Ua ólte.nte a0.6 dad0.6 bzic.i

aM do l:JutÓa..eJlO. 

A c.onc.ei.-tuctç.ã.o de..6.te. :teJl.nJO ,impõe. Pltop/(~.e.dade..6 Mpe.c1óic.a-ó, dM 

:tac.al1do--6e. de.I1.t/te, e.i.a-6 : 

a J o nato da c.oi.úa de. il1óOlrmaç.õM não lLe.qUeJteJt c.OYlhe.c.i'llen;to6 

pltêviM , nem um C.onta:to CÜJte.:to c.om a .lLeilidade do ,tJtabalJw 

e., 

ó) a 1te.c.oYl.6Wuiç.ã.o do.6 ueme.rU:o.6 de..6cJt.Utvo.6 dalr.-.6e. .6ob/te Ite. 

i.Ltto.ó já 6oJ/Jllado.6 . 

.' 
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Neste 9XUI:-"'O conv3m arnll1ur , prirn2irmrente, quatro dos m2tcx1os 

designados de interrcXJClÇ- o" Em sua naioria, o/~ método/) que. u;tU).ZGUII Ct6 

./ti.e.I~CC{f) de e.H-tJtev,u,:[(( (1I1div.[c!u(( . ..e 1 de. GI!..UpO 1 CCIlÓeJ1.êllc.-<.a Te.CJúe.a _e O~u<s"...6-

-ü'OI1êúU.o ) a. . .te.l1dviJ de Mpec...[al modo ({f) pfLopJ~e.dadu do t R)U1l0 - ob,~e.l!..va -

ção ,[mi[fLeta. Eles propiciam uma coleta de dados na, qual o analJ_sta nao 

introouz seus fatores introSJ:X:cti vos , pois a r epresentação do errpír.ico de 

ve-se ã. pe3Soa diret.::-U1l2nte ligam ao trabalho. 

Destes, só a C0 I16eJlêl"l.~~a Te.e.n.[c.a n-erece ronsiderações parti 

culares face a representação rrcntal (introsp:;ctiva) do tra::,all10 , devido 

.ao uso de éll."tifícios lTetodológiccs , que na prátic-~ po..ierão conduzir. o ana 

iista a estruturar as informaçõ.~ rn.:rrn sentido mais próxirro da abservd.ção 

inl:errrecli át'i a , afastando-sc dcs crj.t.érios da observação i.l1clireta. Este 

efeito é vel;1ficado; lX)r exerrp10, na aplicação de entrevistas sU()2ssivas 

"exoer ts" . Dara r'V'"'irn'>lerrent<:t."C dados necessários. .. .. ~'~ PcXle-se supor 

após . um certo nw-ero delas , o anilis·ta ad::Jui.ra um conhecirrento que o per

lT'ita estruturar info~"Ill:lç3es iniciai.s, quando na observação ir"diretr.1 a re

corrposiç.ão dos dados se deve , exclusivarrente , ao inf o.rmante. Sob tal as

pecto, irrporta averiguar se a descrição do trooalho ou o tipo de relação 

inicial do éU1alista oom os elerrentos a descrever e:rrprega ill:tifícios I que 

possibilitam reaJ.rrente estruturar as informaçÕ2s. Has caro a descrição 

provém no.rnalrre.r.te de poucas entreyistelS, fora do local de trabalho , quer 

por limitações do prcx:::esso de=critivo em si, quer por lirnitaÇÕ2s Cf; p2s -

soal (supervisores etc ), prefere-se wanter a Conferênc1a Técnica c1assi-

. ficada pelo tenro cx::oràenador - observação L'1direta. 

te m:rlo similar, úne.trse aOs prirreiros o método ViÔJt,[o , o E/~ 

. .tudo dO-6 T Mç.O-6 r 116 e./údO-6 dO-6 ElUto.ó P J1.0 óiMio I'tCLt.6 e. o ll1ude.n.te cJr.1üe.o. 



213~ 

A Á[Je.Jlda de Opc.lLaçõe6 do CCUl!]O. h(!.;~utta IlW1J JIl~todo dpJ..c.o de 
-

ob.6eJtvaç.ão . .tnd.i..lL(?;ta, /la lIJed.i..c!ct VII que. a d(!.~cJti .. ç.ã.o do tJwbct.e.lw é WlI IU?.g,ÚJ

;/Jro d.i..ãJiJ .. O e..tabo/tado pe . .to o c.upan,te. do c.aJi.g o , cujos &1.dos podem ser ccxli-

ficados ntJJ1B análise est.atística sinples . l'BSIT.:> QllilI1do o analis ta recor-

re a oub.~as fontes de infol1TBçQO * para orgunizar os formulárics de col e 

ta, ~8 se.Jlpre elTprega técnicus turrbém J:.ndiretas . 

Nã~ obstante, a relação excl usiva es~J.ecida cem os -" r.i..rlei-

ros infornes afasta qualquer péU:ticipação do ana.lista na col eta Ge dados 

eli.minal1do ill-p'JSiçães lógicas que pudesse fazer , visto os fonnulários nZ:o 

ordenarem, nem limi tal::'em as respostas do informante o 

No estudo dos erros os dados podem ser levantados de registros 

existentes na orgc .. nização , junto a setores especializados qU2 CX)ntenhaffi 

as infonraçães desejadas. Este gênero c.e coleta costum caracteriza.r: os 

rrétcdos indiretos (nesta tese CDg11aninados por rré todos de observação in<32:. 

reta}. I dentre os quais se tem classificado o " E~.:tudo dOl:> EJtlLo.s Phob,i./:Jó ,éo-

l'ta.,{,.6" o 

* A a6búdade. e.x.-W:te.I'l.:te. * . e.l'l.tJLe. o Ls:tudo dM EMo..6 e. a Te.c.YÚc.a 

do I Ylc..i.de.I1:te. cJtl;tic.o 6aó:taJr..J..a, ã ..6 ua. ÚI. cl.Ut~ ão Yla chave. c..e.a,s-óJ..óJ..c.a.,.tôltJ..a. -

066 e.lLvação J..Yld.i../~ta . 

To:::1avia, o funda1'1"B'1to da classificação dos Incidentes Criti -

cos ;reside nos relat.os collüdos que representam o d.esenrol~ enpíriCD do 

trabalho, recarposto pelo ocupante ou pessoa gabaritada ao fomec:i.nento 

dos dados I sendO a recansti tuição do analis ta originada desses reL:"ltos ~ o 

* Vide Elenco dos Métodos, pâg o 75, 29§ . 

** Idem, pãg~ 89) 49§. 
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que confiJ::Im a inexistência de eu oontato direto o:::rn o tru.lxllho . Ade-

nais , esta reconstituiçZio é descnvo1vidu. caro um procEXiiln0nto de aná:Use 

para determinar s eus aspectos críticos e não cxrro Uill procediJrento de cc1~ 

ta de dados , pof;sibi1itando G..'<purgar élqueles que fCX]8111 aos quesitos da 

criticidade, tal <X:m:) fc:rmulada por Planagan . 

c.eó.60 de. agll.egaçã.o doI.:> da.do.6 -t/1óO!t.ma..Uvo.6 que. c.(T)ú..'lc.-tcJúza 0.6 

VWÚOI.:> plw~ed;úH e.I~toó cü,6pOÓ .t0.6 pa/1.a ;Ow.trVI. a -tf1ÓOJv)J(l~ c.o

. . iJúda, Oó mê:todo.6 podem .6 e.Il. ILeuni.doó em dua-!J c.have.6 de. c.la,M;:,-t 

M··cação. 

ciWUl1gUcnl- ,!J e. 

Oó mitodol.:> ({ue. aglLe.gam e.6:tJtL~ (.6-tnte..Üc.o<s ) do.6 que. M de.-

<sagJLe.gam . (al1a.e1üc.o.6 J : 

19 ) Sintéticos 

Ob~...rvação Descritiva por Gráficos 

Auto-Cbservação no Trabalho 

Observaçees Instantâneas 

Simuladores 

Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissio:nais 

IncideIlte Cri tiro 

Tarefa Critica 

A' . 061> eJi.vciçã.ó ·Ve..6cJl-L-üva . pOIl. Gnã.6-tc.o.6 fornece uma descrição 

glcbalizada do pJsto, função ou cargo, isto é, reúne e1a:re..l1tos fracioná-

rios do trabalho destaCc1.l1do as conexces funcionalrrente irrportantes e as 
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representa em gr5ficos, que sintet:LzéllTI os elerrentos lôgicos e rrecanicis -

tas do desen~nho , ô .. uIl'::o um panorann da sinta,'{e do sisterm. 

-6 e/w.., poJúanto, w/la -6ZI1-tC6 e 6illa..e. d(l.~ c.o n e.xõ ~~ b[L6 .tc.cu~ paJLa o o b j e..:ti..vo do 

eótltCl0, -6(lpM :tame.n .. te pOI.>6u ... tdoIl0J~ de. um méZwno de innO/rmaç'.ão pOIlQLle L:,,úllbc

f...t zam wn c.onjlll1to de. e..t(?JlIeH:to,~ e.x.pU .. c.a;ti..VOI.> . 

n.- Auto <-Ob.óe.ll.\Jação no Tllaba.tho possui um caráter sinretic..'O , 
i (; 

evidenciado l:or processos até reducionistas . A aglle.gação daó M .. t'c.u..tUh~~ 

6o/'JIla...{.ó a n .. tec..i padam e.~te. a pile e.nd<.da .. 6 J.:. e.Jtil. 6 ~ c. e,eCl da no p-f.a!lO (! p elllJ. c..to I1Cl.f 

nWJ! pW1'iÚllO HIOIIle.n • .to} · quando o al'la...t.<...6iJt c.wnp,'L.tll a apllendizag C?JII da/.) .t.aAe. -

6~1/.) e Ope.MçõU. Po/~:teJúOJViIe.nte.~ pOIl pJwc.e.cLúJ'lentol.> de. il1c..t~õ~s .6 Uc.e.Mi -

VM, M e...tapcL6 deMYLW.0S pMMUll de. e..teme.n...w-6 an..te/~ ..i..Ytde..pe.l1delU:e...~ e. 1.>0J.;to.ó 

do dei.> empenho a Ilepllel.> e.l'1tcUL c.a..te.gollic(.6 CUl1p~~, dotcLdOJ~ de. big ni 6icCl.do e. 

L:, e.n:üdo pM p~o • 

Outrossim, este rrétodo revela a passagem da qualidade do obj~ 

. to, em anâlise de trabalho, para UITI. uso especí:Cioo d:l. q1.laUd-'1.c1e elo vivido, 

na rredi~ e.m que a experiência subjetiva do ancJ.lista passa a ser um fator 

de integração e. observação, o que permite a síntese. dos diversos O:~i'l1pon~ 

res de. atLJaç'ilo e de sentido . 

Seu procedimento geral lembra o ?rocesso de categorização do 

pensarnento h1F.1ano (princípios da classificação), apreciado p::>r J . Piaget , 

onde as CülT{X)siçães finais seguem uma légica virtual de predicação e uni-

"ao. 

Conservando a rresrra lógica , a/.) O,bM!/LVaçõe.;s r nó -tantâne.a/.) c.on.,. 

j'uga.m OL:, e.1.eme.n .. tO-6 ope/la.c..i.onCL{,6 pOIl meio cfa..,!, C.a..te.golliM 6Ohmada..ó pOIl cJr.-<.-

I.> e.n... t e.n ça/.) -
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a.:tJLi.bu . .to do du eJl1pellfw e v.de f.,,t9Iú6 .éc.a Of., eleJlIen.tof., que cL<.nam.Ú:,wllC?ll.te !te 

fuúol1ado.) dM c/teVQJII o tltaba.lflO . Na arrurrnçqo descritiva dos dados éU'1ali 

sados S8 ~,plicitarão os atributos coffi?OrGame~tais que defi~~l C2da urra 

dessas categorias . 

Pode.,..se atribuir a cada categoria um carâter de múc1.':l<.l8 , a~ 

tin<b-se r con~udo , aSJ?2ctos l atentes e subjacentes , qU2 R guisa de uma l~ 

pulação organizada de eventos (dotada de sentido glqbal) possiblitam ex

trair amostras pc"l.ra serem observadas. Quer se proceda de foma lú potéti

co.-:-dedutiva (pré-'concebendo essa illLidade global) , quer se atue eJ11 te:mos 

L.l1dutivos buscand07a , senpre o sentido de todo e não seu dcsrrerooranento 

regerá a sist.enB.tica da investigaç-ão. 

A oonstl-ução dos -6 .{)JJu1..a dOILer., requer , inevi taveJnente , o 'uso 

de pn...~c1irrentos analíticos , el1.;t!te.tal'!Xo a. aVlaw e do VL.C!.ba..e.h.o deó envo.Ü''[ 

da. pe1..a f.,,[mulação denota. wn Cluw..-te/t plLedolll.{.l1al1;temen-te f.,,[nt'ê.:Üc.o , pOlLque 

/teolLgartiza em er.,qtteJl1M l09,[C.Of., ar., vcvÚãvw b,[o.,-6oúop.6,[c.ológ.i.c.a.!l , .toman

do em C.OM,[deMção .6UM lLefuçõer., úUf1úona.L6 (wúâo r e -6Út0ILtC.cu.:. . Pela si 

m1.11ação busca-se identificar, explicitar e atê criar o siste.m ~ hi;:ote 

ticarrente dinamizado pelas c::o.Il2X0eS centrais. 

A análise dos erros (dados colhidos) efetuada no Eôtudo dof., 

T lLaç0-6 dela inferidos, vai caracterizar um rrétodo que de iIlÍcio aparenta 

ser analítioo , haja visto sobressaírem-se critérios de desagregação no p.::. 

ríoào de identificação dos fatores situacionais, de origem i~trurrenta1 

ou humana, envolvidos no erro. 

Errbora grande parte do tratarrento da inforrração (erros ) seja 

sem dúvida analítica, f avorecendo o diagnóstico das variáveis ldentifica-
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das nas exmdiÇÕ2s em que o eno se de fine , \.lIffi ati"t:ude m:lis geral preval~ 

ce sobre esta fus.~. E.6ta a;tU:ltde , que e. .6-Ú1.,t'é.:t,{.c.a , pode .6 eJl c.oHIp-'Lec.rtcLüla 

a,Vlavê..6 da me--ta ele cLucJ[ .{!11-tnM P(II'!;to.6 C:.Jr-l;ÜC.O/~ do 1Le.ItMlien;to no tJtabCl.iho; 

mei.ho17. expUc.ando , o anaJ.-i.!.>;(:a aplW VÚ ,WlL(l toda...6 M c.oMe.eaç.õv~ pa/ta i.oc.a-

0.6 IIlC;.dC'JU:el:- C1!l,tü:..o.6 c.h.egalil a wna -tnnoJunaç.ão .6-tJ1/tWc.a 
... \ 

c.ol'l..6;t{;tulda de. c.ate.golLLct6 pJled-tc.aüv~~ (e.xigê.n(' __ ta.6 c..tc1.ti.c.a..6 ) que p/WC.e.deJil 

do e.nquadJuunen.:to .6 u.c.e.ó.ó -t \)0 de. c.orllpoll-ta.11le.nw.6 , aI1a1.-<.tic.a.l1l ente. e.x:Uwldo.6 

do.6 !tc..f.a.tD.6 já .6 V~(!.c.io no..do.6 • Esses coll'\:r:ori:.arle.l'lws atuam mITO p:mpriecla -

des (atributos ) explicitadas pelas variáveis de desercp"'--11ho, esruradas a 

partir dos ·critérios de criticidade estabelecidos. 

Estes critérios sugc=rem a presença de opp.xadores sintéticos 

inerentes Li própria lógica ou proceful2.nto rretcx:10lôgko de determina.ção 

àas exigências criticas ; pJsto os rrétoc1os que ernpregam ativi dades essen

C'..ialrrente predicativas indicarem urra fO:t:!r'a de r edução dos dados iniciais. 

A.6 :t.aJLe. n M cJr.Lüc.~~ 1 :taJ.. C.OlilO 0.6 tJr.aç.o.ó e. ~~ e.xig ê.nc.iM, !te.

plle..ó e.nta.m Wlla úLtima f L e. dw;.ã o do.ó dado.6 c.oi.hido.6 . 

o P!Wc.e.cL{J1le.nf,Q de. lleduç.õe..ó c.OI'l..6.:ta.r/Xe..ó da -tnóolrmaç.ão d~~ c.J'LU;.[ 

va p0.6.6-t6ili:ta Ctg!te.gM ~ de Wl1 fudo 1 0.6 e.i.e.melU:o.6 não .6 ub.6 ta.!!: 

u~ ou adj etivo.6 em c.a.-te.gOlr-tM .~ e.c.uncú'7Jr.ia..6 e, de Oll-tllo, 0.6 

e..6.6 e.nc.i~ ~ão i.og-tc.a.mente pcut-üc.u.f..aJc.izãve.-u a pa.J/..tUl do.6 

cJú..:ten.-i..O.6 60Jml~, e..ó:Upu .. e.a.do.6 pAAa. da.Jt c.umpn-ime.nto â:J.J me..oo. 

E.6:te Mpec.:to v~tua.e de wúao e enc.on;tltado na ob!ta de 
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HU-ÓÓVL.t. , no t1ié,todo dCL VCVU.l~ÇÕ~~ h1!aginMlCl.l> qu.e. o..lJLavclJ de. 

etbúbu;to.6 a.e.c.al1çado/~ pOIt h eluçõe.ô .e.ôgic.ct6 c.ondu.z ã. 

elaô c.oiôM . 

T CLt li.aci.oc1iÚo 11(( obte.Yl.çêi.o ela .tMe.6a CALttc.a c.olióigLUta wn ti 

po de. "ó.únui.a.ção" ltC.lJ-'te.ô e../1..tcl.-tD:a. elo pe.:'l1J (<lne.1 tZo , elc.l.:-ldo pa-6~ ai...!;. 

/11M na. 1Le.c.oYl.ôUúúção elo .:tAab((1..fto ele. um ]?vUodo de. dcvsagILe.ga

ç.ão dor., c.ompolle.lL-tM (1te.C.O/1,6UtLúção me.I'Lt.a1. ówa pe.to O.l1CLtiô

.ta. O(l eJ'lc.MILe.gado do 1J e.Jtviço ) ã. ~ôi6J..c.ação ô e.te.Uva. e. lU e.-

JtaltQ(úzaela. de. .MLC(/.) phopJúe.dade.1J , C.OI1l v,wtM 0..0 CLtc.aI1c.e. de. óa

;tOlLe..6 .óiôtêmic.oó da 1i1(ú;~ a-Ua. ge.Yl.eJl.Ct.Udade.. . 

29 ) Analíticos 

EAplicita~o provoca~a 

Entrevista ccrn o 'I'itular do Cargo 

Entrevista com Grupo de Profissionais 

Conferência Técnica 

Entrevista de Cbservacão 
~ 

Questionário 

Check-List 

Agenda de c:perações do cargo 

Cbservação L:escri ti va pJr Códigos * 
Análise Funcional do Posto de Trabalho 

Conexões 

* A observação Descritiva por Códigos poderia, antes, ser classificada p~ 

lo termo -- sintético, em virtude de seus codigos representarem , muitas 

vezes, a síntese predicatbn de elementos grupados com este fim ; contu

do, tal tratamento exige que a definiç;o das categorias seja meticul osa 

mente traçada em função dos obj e tivos do estudo . 
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A E xp UC~t-t{tção P/lO vo c..ada. !?rcsta-se ao 1cvantan01t o do PD? -

CESSO de execução do trêllxtlho efetuado atravês dos infonn2s iniciai.s, que 

de\le111 conter suas variáveis e.~'Plicati vas . 

Vu xe. modo, a,,6 vaJLLâveM c.ol1:tLdM na in6oJ1I1Inção pJwc.e.de.11.t:e. da 

óMe. de_ c.o.te.ta.. do;!) dado;!) úi.o (ll1.aUtLc.OJilC!.!1.te. e,j ,wdci.dcv!:t , c.om v-LJ.>.tCt6 a c.aJw.s: 

:teJú zaJL o .t!l.aba.1Jw Ciil ,jLtW~ C..6 ·tJLu-tWLC,l../.) e. C.OH(le.C.VL .ó u.a. ;!) e.qu.êl1.úa opC!.ltaúo -

na! *. Nesse estudo analítico !?l~Q.--ura-se id2ntific.;u- elerrentos admini s -

trati vos, instnnu.:'l1tais e de produção, em1:::ora n8.ill todos sejam ncc<:;ssaria-

mente aproveitados na info:mução final do trabaDlO. 
e 

a recnica de questionarrento a r.>redispÕe neste sentido. O trato dessa ' in~ 

forrração visa decorrpô-la em estruturas (sel ecionadas em conformidade aos 

objetivos da pesquisa ) para hierarquizar tarefas e operaÇÕ2s, explicar o 

processo de transformação i nfonnacional etc . 

Teori carrente a rrontagem da análise do trabalho pelo uso das 

entrevistas indiv:i.dual e de grL.'fO possui a. pfÚOJÚ urra lógica analitica 

[Orque o analista vai reunir elementos de várias descrições individualiza 

Cas I.XJr diferentes trabalhadores partindo do isolalrento das e struturas se 

leci onadas ou, nas técnic.as de grupo, essas estruturas ' são ronsideradas 

em sua particularidade , procedimento que permite anexar e1e.rrentos OJmple~ 

-~------_._-- ~-----~._._-- ----. __ ._--~~~~~-

* A Explicitaç~o Provocada abarca um con junto de têcnicas favoráveis ao 
I . 

l evan tamento de tarefas , operaçoes e ate mesmo fase s de um trabalho . 

Aplicada, em geral, com estes obj etivos fornece um conteudo part i culari 

zado e ccmplente , em momentos ou pass os do desenvolvimer..to real, 
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mmtares, principalrrente quando os relatos são sucessivos. 

A fu po.ói.ç.ã..o c.o nc.f..u.6i.va. do.ó /tu uLtado.ó du cJUilvo.ó e.nvo.f.v eJÜÍ I 

poJt.ta.nto, 6a..6 u a.na.,ÚUC1l.6 e .6i.ntê.:üc.a..6, ma..6 .ó e.u c.aAá.:teJt pttedomúza.nte. é 

a.na..e1t.i..c.o e. peJtma.ne.c.e. no Mve..f. de. upe.c.i.6i.c.a.ç.ã.o de. e.6.tJw.,tU1ta..6 /te..f.e.va.ntu , 

6ctUa.ndo-.elte. a. -Útte.nç.ã.o de. c.onjugã.-.f.1u. Em outras palavras , esses' rreto
oos resul tarn numa canpilação de elerrentos agrupados em categorias descri

tivas, que torna inviável extrair urm infonração a:mvergente e unificado

ra devido a diversidade das estruturas identificadas. 

A Con6eJtênUa. Téc.rz.i.c.a atinge prilrordialrrente . as atividades 

que . descrevem o trabalho, cujo conjunto se estabelere desde a infonnação 

inicial. 

o tratarrento dispensado a esses dados iniciais tem a fL'"lali.da 

de de investigar a coerência das estruturas principais (ou tarefas) e suas 

o::rrponentes (ou operaÇÔf'..s) encontradas nos vários infonres, para a::rtp:)r 

ma infornação tennina1, que tende a' cOnservar o teor e fonna da inici al . 

E.óta 6i.rz.a.Uda.de. de.6i.ne. uma. a.:tli.ude. a.rza.f.1üc.a., a.U.á.ó I :t1pi.c.a 

do.ó método.ó u.tÃ..Uza.do,ó c.om .6Uc.u.óo no p.ta.rz.o da. "job duwp:üon" I que. vi.

.6a. a.veJÚguaJt a. c.oYl.ó.i.6.tênUa. i.nteJtna. e.x . .i.6:tente. ent./te. M . /te.C.OYl.ó:tUuJ..ç.õu de. 

um ou ma..i.6 -Úl601tma.ntu e. .6 e.u /tulLUa.do i.mpUc.a na. a.c.ei.taç.ã.o· ou /tej úç.ão 

do.ó dado.ó -Úli.~. Todavia, é a:m.:nn ser infirro o nÚIrero de alterações 

verificadas na informação original, porque há rrais dificuldade para ques

tionar àa.dos el.alx>raàbs por lIexperts 11 no assunto . 

Sob ot.Ww a..ópe.cto, e.mbo/ta. a. Côn6e.1tênUa. réc.rz.i.c.a. .6eja. um .ta.rz.,to 

h1a.p1lOp!ÚO.1Ía. pa.Jta. c.he.ga./t a.o.ó /te.QuuUCJó humano.6 .óub j a.c.e.ntu â.6 :ta.Jte6a..ó e. 

o pe.lta.ç.õ u, pe1..a.6 .U.m,u:a.ç.õ CU a.ntu a..ó.6 i.rz.a..f.a.da..6, a.pUc.a.It -.6 e. - ã. , co m /tu;tJú -
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çoe4 , ã. ve/t...,terl-te. pJLQ 6.Ú, ,5.i.og,'LitMc.ct Lt ao ptano da "job r..pe.c.{.6J..ca ,t{.on". 

ApUc.ada a WI I oe~ outJco g(ll/e./w de. aJléU.L5c. e.xac.C!LbcVi.ã , pe.!o IJle..l lO.6 em le..óe. 

gaç.ão OLL de.c.olllpo.óição de. cada uru.(hde. de. ;(Jw.bC1..f.ho (a;t.{.llid((reJ, 

pelos elementos instrull-clltais ou o:xnportarrentais o:mjugados em C<.l.c.1.a Pz.sso 

ou fase , soh:e os quais se adq •. ü re um conhecimento satisfatóri.o con a in-

fOrID3Ção esp-~ifica e acurada r esultante da o:::üeta de (lados. Face' a esta 

jJlfoJ::!tBção p::m.mnorizada das ooncutas qY2racionCLis se:cá possivel estéJ-Jél.::. 

o:;r um relatório fracionado em estruturas f que e},.'Pliql:,~ cl&.rarrente o pro-

02SS0 do trabal.ho em avaliacão. 
~ 

têrios de análise ~ porque prorrovern 1..lJnél. coleta especifica proposta a c.2oom 

por alguns aspectos do trabalho. Estes são arrurcados em i t:ens de ati vida 

de , no plano da "job descri?tion" , ou reqt1esitos ~a esta atividade, no 

plano da IIjob sp3cification" . 

Conseque..'1terrente, a lõgic.a de. c.ol'l-ó ,tJwção do J)Iod~eo ( bOJLil1u.fã ~ 

!elo I que. p/1.ê.~de ,ú!/J1n-i.na o c.olde.í1do a MVI. anawado le.va a UJli ,t'ta.tamc.n.to de. 

igLW1 modo diL> cJWlIina,tôJúo, c.on6-i.gUlLado 110.6 qu.v>.:Uon{ÍJúo/!J pe.lo levanta -

~1e.lvtO de. -t.tJLe.6M e. Ope/l..aÇÕU ou pe..ta Ite.fução de 6a;t0Jc.·u pe,ó/5oa,i.,6 de de.óeJ.!!. 

penhu, O trat:arn2nto cabivel ern ambos planos da Análise. de Trabalho I pra-

ticarrente , se res1..lIT'e num coletânea de dados cxtraiàos dos ítens ou requ~ 

'. si tos descritivos que forrrorn o relatório analI-tico e finF.ll, 
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No "CIt c.c.h-L0!> -f ' a. .tlln0/()I/aç.âo ," c.va.ntada ~ cwa.tt,!>a.da. (')1/ e.ada. ca 

tJUUlle..l L-t((,W, Itwl1a.llaó ou cvl1 bcv.s ). COI'L-Wdo , ne6;(:a lllaJ1.Wla. ele.. lYWc.e..ae/L Wlia. 

C.Olllb,{J1 rtçãO [j.tobal e.. ttLtÚlla e. ape.nM v,u.,ada .tH:(jL(t~C.a..tc.[j(JIL,ta, 1IIcv.s HW1.c.a ,(,11.-

o tJWXfUile..Yl.-to da. .t1'16 011m({~.ão na A9 ,e.J1(la. dI? Op(>J~aç.õ~ der CaJt90 

,~, e6:tJL,ll1g c.M.ó e. a d,ú., eJ'''Úll,úlM O.ó do.do_~ ne.c.e . .ó.6éUr.-tO.ó ao eJl;te..Jld'úllCJ'lXO de. ,.wa o!}:. 

de..Vlação pILO c.eM ua,e. , .ó e.[j túvldo de.. pJte.. 6 e/1.êncj.a a.ó cl7.d(lJ1.açõ (>4 e..ó:tab e..ie.údM 

pe.ea. lIlcU..oJl.,{.a dQ.6 ,Ü1nO)UJl a.!'lXe..ó . Seu resultado serâ um eX)1rposição sinpl e s 

das tarefas êb trabaTho e qu2l1c.o pra'Ucável élas oreraçOes. 

D2 qualquer foma predominam os critérios é.l.nalí ticos que des-

ébbrw'1l um conteúdo rudiJrentar I se CCJITparado <lOS atingidos por outros rréte, 

dos , faceta que :i.np2àe t entativas d", síntese ou enquadrarrentos sucessivos . 

. A (I b.ó e.JLvação Ve..ó C/1.tl.tva poJt Cõd,tÇj o.ó útil para flU1daiTentar ,--

programa.s de trabalho, a:':ll:Dxllra-se do "Check-List" quallto a lógica de 

construçã o das ob servações , bem como na análise das jnfornações 

coletadas_ 

0.6 vú:têJúo.ó ana.u.:U..c.o.ó umo -tgu..c:lme..nXe. .óuge.Jt-<.do.ó pe..to.ó pJto

c.e.CÜJI1e..nXO.6 de. c.o.ie:ta, ,H.ndo a .tn6oJUílaç.ão JLe.ana.U.6 ada. deJ'!XJLO de. c.ada. c.ctte.

goJt..ú:t e..ópe.c26.tc.a , O conjunto das categorias diretaITente preenchidas por 

m~io da observação fica , num tratarrento geral , exposto a algrnas reorg~ 

zaÇÕ€s que não chegam a alterar o dado colhido, e que t êm cx:::rro alicer02 a 

sequência enpírica do trabalho . 
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A 

d(!)l1CÚú 1l1ê.t.odoJ.:, /te.vÁ..Ll .toJ.:, e ao .eftdo ela ÂJlâ..tú e. de. Conexõv.. e duJ.:, ShllLLta.clo -

/tu 60/1111Ct Wll c.onjwl.t.o de t.êc.l'l,lc.a/~ qu.e J.:,e. lLepCUl:te. CJl.tlte aJ.:, apUc.açõv.. da 

Ai1â...eMe de Tlwbalfw e aJ.:, da ElLgMlOllI-la. I~starte sejam aplicaçÕ2s exmple-

rrentares deoorrem diferenças conceituais significati V.:'i.'3 , qUi3..!1do arg'.n1'2nL~ 

das por autor.es d~dicados respectivé11lDnte a esses enfCXJU2s científicos . 

Do po:1to de vista desta tese, conside:cérr,-se-á suas propriec1a-

àes anê'n licas sem tais nuances teóricas , que r eq\:eri::::-iam de nossa pa.rte 

uma pesquisa muito pormenorizada. 

A Anâ..ü..6e Fu.l'Iuol'lo.1. Cl.esde os anos sessenta atribui aos cir-
t. , -.....---

cuitos inforIl"Bcionais atenção especi~al, na rredida que investiga os sinais 

responsabilizados pelo grau ll1formacional de cada estD~tura do trabaIrD 

(con~ic1a , . ainda 1 caro a tarefa) *. 

A ali tude consplcua do tratarr:2....'1to da info:meção (. neste roê todo, 

se exerce com a finalidade de de terr(linar e reproduzir urna. estrutura do S . 

H,M., da qual outras podem ser explicadas e cujo conjunto define a lógica 

do sis~La apreciado. 

* . fvbnbrollin * àvaliando os rretcx30s destinados ã divisão das 

funçÜ2S 8J."1tre o horrem e a rráquina, estaJ:elece tres gruparrentos e centra 

o); t: neste sentido que se a compara ãs maquinas analógicas , cujo sistema 

de medição está baseado em quantidades físicas, por tere~ engendrado o 

conhecimento e explica ção dos proces sos de "feedback" - conexões máxi

mas nos circuitos de comunicação. 

A Anal ise Funcional pode, dentro des ta compar ação, fornecer os ele 

mentos que se inserem nas conexões sistêmicas . 

** Ver De MontTTlo11in, M. - Introduccicn a la Ergonomia . Hadri 

S.A. de Ed., 1971, pág. 152-4. 

Agui1ar 
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no prilreiro os rrétoc1os que atendem CStritLUn2l1te à p2rsp2ctiva ergonômica 

(ex:no os desenvolvidos por iI!tcnrédio da linguagem "S.ünscript" criada pe-

la Rc-md Corporation para calculadoras nurréricas * e o lt'étoo.O de A. I. 

Siegcl e J. J. h'olf), 00 s2gunuo os catálogos de funções e no terceiro re 

* fere-92 à postura ITBtoc1.01ógica de A.. Cl1apanis * f Tecpl e (l9Gl) e A. Sha 

* pau (19 61) ** . N (Y~.ó e.ó gJw.po.ó, o au-tolt JLe.pOll_t(~~.óe a plLC'c.e.cLú)lc.I'l.to/~ e.v,iden. 

:temente ((Ho.J];uC.O.ó, .óejam u.e.ó ,túta.do.ó a e..f.enc.a.It C.Ol11polL.t..ameJl-to.ó do.6 S.I-I .M., 

hWilano.ó e il1tjlJLwn e.Yl,t~0~ OtL .r.xtIt~ehM CL6 6ul1ç.oe.ó do.6 c.oHlponente..ó do .6-i...6teJl1ct 

etc., todo.6 lLe.óuLt.aJ1I I1.WJla ctl1éLeM e eXctU.óUva e, .ó e pM.6ZVe,e., no d~ht'(men-

:to do.ó e..,eO.6 de ;t!tarL6 ÓOJUl1CLÇêí.O inóoJrmauo 11CLf. eJ11 que.. a-ú.La o ope/1.adolt e a .-tl1.

óOJrmação .óe e..fubona . 

A inforn:ação inicial uma. VeZ decxxlificada p::x3.era representar-

<"'se em diagramas, fluxogramas , catálogos etc, ou sej a , técnicas que tradu 

zero anali tic.arrente o sisterra . 

menta da .-tn6oJr1llação bM e.a.da e.m Conexõu e pode~.ó e no.talL em ((mbo.6 wna. 6o!!::. 

:te :tenáe.nua pa.Jra dec.ompoJt ct6 e.6;f;tu..twLa-~ c.onc.OMmte.ó na. .óequê.J1Ua f.õg.-tc.o_ 
( . 

* O leitor deve procurar o original inglês Evaluating Man~achine System 

Designs . In~ Human Factors, 1961 (3), pâg . l8~28, que em nosso levan

tamento bibliografico não consta do catálogo geral, inexistindo nas bi 

bliotecas brasileiras. 

** No original "On the Allocation of Functions bet\veen Nen and Nachines". 

In : Occup. Psycho1 ., 1965 ( 39), pig. 1 ~11 . 

"ÍC** Shapero, A. & Bates , C. - A He thod for Performing Human Engineer in g 

Analys is of Heapon Sys tems, ~~right i\ir Deve10pmcnt Center, Informe tê~ 

1ll.CO 59-724, 1959, citação de Hontmollin e bibliografia não 10calizQda . 
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-OpeAaUOI'1a,e. do :t/labaf-fto . Atem dh~,,!>o , pltoc.Wta ... -6 (1. a..ttr.avê,ó dCl.J.:, c.On.e.X.Oe.6 cL0!l 

pOIt CLó po~ ,!l-tbJ..üda.de-6 tÔ9-tC.M ou -6u GJac.(!J'(,te.-t> ao c.LUl-6 0 -tl1óO)Uiiauan.at em c.a 

da. taJLe..6a , pO-6:to , 6unç-o e. c.aJlg0 . Por e..'{e.rr~:Üo , OOffi fi.'1s de calcular a 

carga de trabalho dos operadores dccx.2rrpÕe<-se as tarefas e..'11 elos es b:utu

rais (conexÕ2s) que silo materm.tiCéln'CI1t~ est.ün:tdos I t ende> um limite razoá· · ' 

ve l e arbi t.rário , estabelecido sobre ti carga rrédia de tr2roL.'10 , por sua 

vez extraída "da soma da.s durtiÇÔ2s de res};X)stas multipLicadas pelas p.L"C

bé'.bilidades de aparição (fr2guêndas rrêdias ) 11 (107) . De fato , esta ttp.1..i

('..ação , dentre outras, denota o teor anaJ.5'.tic'O que prevalece !1cJ.S âl1áJises 

fnndainentadas em oonexCI8s sistê.m.icas . 

De certo rrodo , os S,úllufudolLe.-t> estão sujeitos a integrar a 

nesrra chave classificaroria em decorrência do uso de proceéli.rn2.ntos dos mé 

b::xbs de Análise Funcional e da Análise de ConexÕ2s . Destarte , perant.e 

qualque.r H8todO analí ti 00 ser susceptt vel de ronverter'<:'se. e1TI proceclirrento 

quando inserioo num IrétcX:l.o sintêtico, cuja abrangência permita ou juslifJ:. 

que essa inclusão , oonsiderou-se que os Simulaé!.ores, apesar 00 enprego de 

tais pro02dirrentos , não só fússue...m una lógica a rigor sintética , OO!ID re.

presentam urna saída para as análises em que a aplicação de métodos estri

t.arrente analítiOJs resultem derrasiado carrplexos . 

AtingiIIDs , por fim, o fúnto classificawrio que julgarros se ..... 

nao o reais oportuno I pelo rrenos o m:llS original . Para isto foi necessa -

rio rever as t endências operacionalistas da Análise de Trabalho e, prin~ 

palrrente , buscar em perspectivas episterrolégicas novos argurentos que po~ 

(107) De Hontmollin , H. , lo co cit. ) pâg. 171 . 
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sibili tu.sscm anpliar as classificaçees noticiadas em qualquer clássico so 

bre o assW1-CO. 

POJL e-óte. -i.ltte.n..tO ,c'WUXCJIIOJ.:. a c..t(tM-i.ó-i.c.ação dOI.:. mê..todoJ.:. de. al1~ 

we. do ,uwba..Efto J.:.C9Wtdo o ;(.-i.]')o de. pJWC.e.cLÚII C!. )t;Co Mpec..Z6J..c.o vi 

/ún-i.c.ado pMa óe.c.fLa/l. o. ,Uta..tame.nto doI.:. dado.6 c.of.{údo /~ e. c.onc.~ 

.:tuamoJ.:. .:t1Le-ó .:te/UlI0J.:. c.oolLde.nadolL J., * (pJw.to c.o.e.cUt , co 1'1-6 t'wc..Ü -

v,êI.:..:ta e. e.-S .:.\e.I'lUaL0S,tcd, qtLe. alta 6cltJllam cw ULWliwS c.fl D..Vv.. c1.a..s 

J.:. -i. 6-i.c.C' ... tõ JúCVS • 

A elucidação dos rrétodos protocolares origina-se nu. lill:JUàgeID 

descritiva do traba]ho qLE nada de novo acrescenta ao dado coli'.ido . 

o 5f>1U1I0 pJW ,toc.~ b l. cLtc.a que. 110 ,t;l.a-tame.vt-t:o .:tC>/lJ-ll.lYlO",e. da. -i.11-

nOlullaç.ão OI.:. dadoJ.:. 6ac..:tua.,{J., qUe./L J.:. e.jam e.ve.Ytto.6, ob} e;(:o/~ ou pitE.. 

plt.i.e.da.de.J.:. J.:.õ adm,UCJIl wna c.orL[ü-i.c.aç.a.o de.l'lo :ta.;t<,.va e. pJte.c..i.J.>a; ou 

* I.:.e.ja, e nundame.vt-taf. WI1 ajUJ.:..:te. eJ1..Ute. o dado óac..:tuc<1 (qua..Ua.* ) 

e. I.:.Uct de.·MnJ.ç.ão opQ.JtaUona1.. Logo , a Jte.c.ocüó-i.c.aç.a.o dOI.:. dado/.} 

"" *'.~ 
I.:.e./Lá. de-óe.mpe.l1hada pOfL pJtoc.e.cWlle.ntOl.:. b-i.uYU.voc.OI.:. * nWIlCl Un-

--------------------------------------------------------------------------- . 
* Ver pâgs . 153-4 . 

** De acordo com un~ conhecida definição (de inspiração nêo-positivista ) 

o termo "qual ia" (aplicãvel aos dados da ps'c'Jlogia segundo ' J. Fadar 

L'Explication en Psychologie. Paris: Ed . S'. :."ers, 1972) refere-se ao da

do positivo que pode ser efetivamente capt. . ) e ao mesmo tempo represen 

ta a plataforma última , no plano empírico I l.~, :::a se iniciar a cons truçao 
teórica. 

*** Como todo fato ê envolvido numa linguagem predicativa que segue regras 

gerais de sintaxe e individualizáveis de semântica, torn.a-se indispens~ 

vel relembrar que a biunivocidade, rnctateoricamente, ê dada quando exi~ 

te um fato para cada t ermo e reciprocamente um termo para cada fato . 
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quel1. . 

Assim ffi':!SllD , mais iTIl..::ortante que a tC'.l1b:l.tiva de d8fini r op2ra 

ci onallTP..nte o dé,c1o sera enex:mi::.réU.- um nYxlclo tel1l1inal , qu2 êttcsw a biuni -· 

\lOcidade entre o f.J. to em si e a 1ins'Uc.:.geI11 que o descreve . 

Em oonformidade às pre...Tt:lSSaS da o:xlificação pJ:Dtocol ar , qt:e 

l imi taIn a ronsigné1ção do d.J.do rolhido G.(C>Xlt:ro de trrna ordena{' o quc\Se uni 

versallrente padronizada , se disp3em os m2tcd.os 

/:

EntreVi sta oom o Titular do Cargo 

/ . Ent.."'evista ='1\ G...rupo de ProfissiO!lais 

./ _ . Conferência Técnica 

Entrevista de Oüservação * 

Protocolares Questi_onário 

C11eck-List 

Observação Cescri ti va por CÓdigos 

Observação Cescri ti_v a pJr Gráfi cos 

()1..)servacões Ins tantâreas 
~ 

Em relação a -tats métodos pode-se apontar ccmn propr iedade 

c::xJ!.TTllln a diSp::>sição dos dacbs, que reunidos descrevem o trabalho . No que 

* A a t i tude protocolar identificada como caracterrstíca dos mêtodos de 

Entrevista de Observação e Qucs tionârío admi te 'uma atitude , por vezes , 

concomitante , por vezes , sucessiva , atravªs da retomada do dado f actu

a1 ( quale ) , que pode l evar a uma at i tude construc tiv is t a , al cançando 

i nclusive , elementos essenciais. 
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o:::mcerne às e.yt,t'te.v,().dctó (c.om o T,0tu1.ltJL do CCU(9.0,l de. GJWpO e. ~oll~ c.}Lêl'!ua 
-

-e 

111M aLteJillçõeó no dado de.vJ..do ao :Vl..a..tCVllQ.n.tO ptl..OtOc.oR.:U1. , 1IlCt6 el.c0S ,~e.gt.U/l..ã.o 

pltJ..nc.lpJ..o-ó ape.l1Ct6 d,édâ-t éc.o'!:J de. a/uLwllaçao em OJLdVII e. C.'c.ctMe. , OLt, e.vc.l1luaR.

me.nte., V<.Cttame.n.:to ma-telllã.:téc.o po,~te/lJ..O!L . 

A En.tJr..e.v,t/) .ta de. Ob,5e.hv,C!-:;-â..0,1 l::or seu l ado , ap:!:'ofunda um pouoo 

a analise final do dado errpírioo r se este for o objetivo do estudo I haven 

c30 tres m:Xlos distintos ITB.S canple.tTl2.11tares de proceder , isto é : 

b 1 o an~:ta. a.;t/La.ve,,S de. cJl}Jtê'!úO,,S de. e.,5;(JI..u.:twLaç.â..o J..nte.ltna 

ptc..oc.UJta. duc.obll.-UL a lõgJ..c.a. e.wte.YLte. e.ntJr..e. ° dado em -óJ.. 

(quale. l e. -óu.a ope.!LauoncLUzaç.ã.o (c.o iv.dltuc.üvJ..-6ta ) e. , 

c.J. o' ana.LWta pltoc.UJta. rLW c.JL,ÚnJ..YlM a.têm da wg,éc.a Ope./LCL-tÕ!Léa 

e.i..o-ó 6unuona.0,S QUe. j'aze;n em -óe.u c.LLh.-50 , n.a te.ntativa de. 

enc.on.VLa/l.. pon:to-ó u-6e.nc.J..cr.iõ que. e.x.püquem U-6a l õgJ..c.a, 

A princi.ra dessas aplicaçÕ2s apresentará urra descri ção tradi 

cional qre reúrÍe os daébs num <:lpélI1haéb sinples da execução errpirica r oh-

servada e reoonstitliÍda pelo encarregado e/ ou analista . 

No nível oonst..--uctivista o fundarrento da atitude reside em 
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Cúl1l:lD2enc1sr os atos psíquicos repl~scntr."""t tivos do t.1:üh::tlho, na detcnnina -

çãc> O;x3ré:cionéll 0..0. conduta.. Durante a observação .{ Il. .to c.o pxler-se-á de 

scnvol ver urs. dublagem dos atos de conduto , visando extrair irrpJ imçêíes 

significativas d<l :t'2preselltaç~io p~'ag:rutica que o trubalhador faz e I c:onse 

qt.1eJ.'1te~te / definir a seqnência estruturante do trabalho . 

l\. 2.t..i. tude construc ti. vista apl·oAÍll".a-se da dublagem d2 segunda 

ordem Dlvestigada LX)r Piaget / uma vez que I'eoonsti tui os ele~'11e.ntos que 

dão dLreção e estruturam, portanto r os rexos fu..'1cionais do trê.:.ba ... lt~o , pro-

02dirrento detennllê<do na Enu ... cv.i...sta de Observação r..-ela redução dos saltos 

cli.s03rnl veis entre o dado cnpir:i.ro e a reronst..i. tuj.ção do trabalhador . 

Fa02 aos :pJntos essenciais a entrev.Lsta pcx:erá ser desenvolvi 

da para desrobrir o que Yl2al.~nte ê essencial Da efe Li.vação praSlr2..tica . 

pemd.tem 

Ta.rrib&m os g~.r?..!.J«o.!1â./L~oJ.:,-, dependendo da lógj.ca de o :mstrução , 

a J /te..fuc-<.on.aJl. O/~ dado.ó .ó egul1do c.e../t.;m o/atem útdepe.ndeJ1;(:e de 

J.:,u.a. .f..og.éc.a. ope./La..tJ.va ou cLi...ó;tJúbu.-< .. ç.ã.o po/t c1.a.J.J.óu (p1w.tOc.o

.taJd; 

b1 /ted11.u.-.f..o.6 de lIIodo a mol'!;ta.Jt Wila de...ówç.ào qU(J. tAaduza a. 

.óil'IXaxe ope.Jta..tJ.va. .óu6Jac.eVLt.e. ao.ó dado.ó ,(1'l60)lmau.oI1CÚ6 do 

. :tAa.ba..f..ho e, 

Sejam qtEis forem os objetivos geral e específico dos Check-

-Lists , o servaçCes D:::scritivas e Instantâneas a arru:rroção Últ.irra de 

. seus clacbs restringir-:-se,-á. aos pudrões prot.cx::olares . 
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Os Chech.-U,~ú, apliCJ.c1os oom fins nornutiv"Os ou errpíri cos, s.§. 

cio-econômioos ou exrr1portc'lH\2ntais , fornecem dados denota ti vos que n5:o se 

sujeitam a reinl:crpretaçõcs no sentido de rcronsti t uir a lógica explici~ 

da na descriç50. 

A JtÁ.[JoJt , a JtC'.dLLÇão ó.(llo...f. dO .6 dador.. 
- ... , # 

e IlLU'l..unct, ('j) I V Á./lt.u d c. 

Á.nbOll.!I1açôu ,6e (.t):J1LuerW:!.JLC'Jl l, 110 ;tJl.Ll;tc:U;lCi':.-tO , jã. tS06 óO/1ma }((!.duüd.a . 'Ibda 

a orgru,lzaç50 descritiva oeste nBt~uo de~1de dà lógica de oonstrução dos 

forn1Ul5rios de coleta 8, assim, os dados são reduzidos a p/L~OI/...,<., cab2ndo 

era tenros de 1.U"r. procedinento terminal aC€!1as un levantarrent.o simples das 

categorias preend1idas. 

1\.s Ob/.}e!waçôu VU' cJ1..{;t{.VCl6 nOVél.ffi21·lte recaem num tipo de in-
, c 

fornução muito espeçifica , qL"€r em rel ação às categorias ou CÕ(Ugo/~ ,quer 

em relação às tS equê.I1UM gJtáóÁ.c.cL6 de. cOlllpo!t.tcuney·"totS . 

Ne-ótu m~todotS, o :tJuWUílel'L-to da Á.n6oJunaç.ão admile a.tgWYlM 

btavt.6 duçõ u tS.{JJlpfu , enúe.;tcoúo, eúL6 não ch.egam a aLte!LC'JL o dado óac

;tu.a..t pJLeel1ch.).do ; 110 que. JLe/.lÁ.de /.)UC0.S pJtopJt).edadu cOl1ó).Julla.dofLcl6 do LV..\O de. 

uma potS.:tLwa. /1/ e-to dofõgÁ.CCL pJtotoco.taJt. 

D2ste m::xJ.o, a al.'l.UI1ução final àos dados fica restrita ao C(m-

telido descritivo das categorias ou gráfioos, ~uco havendo a acrescentar 

(sem que se alterem os princípios rretodológioos ) • 

ObtS e!waçôe.J.> I llJ.dal1tâneC0.S , ol1de. a. a;U;tude. do anaü.6ta CÚ1!la~te o bta:tcuneYl.to 

dO/.) dado-ó co.e.t'ÚdotS /~ e .U .. mÁ.;ta, ex.c..e.LL~Á.vame..I1.te., ao con;te.u..do .{Jl/ e.<u'lLto do :tJLa. 

ba.e.ho , ficando alheia q1J<.l.lquer reoons ti tuição a p:rrtir de cri térios pes-
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soais I lkl.ja visto toda. forma de interprctac50 vincular..-sc eos result<loos 

rmte:.--;Ét.ioos qu8 refletem, posi ti véllTCnt I as regular.i.c:I.2.d8s errplricas . 

o p OC.e.cLúlle.l~to c.olud/wc.-ttv,iA.ta ÓO,'Vli t,(,(ado }la.,5 .tc.,~Q.,6 p,t((ge-ü.a-

1'!.Cl6 pode .6 C/r. JLunteJl.phC!A:ado , na AilaL0s e. do TltaoctC.lw, COIJI vi...6-

:tLLó (t 60J1J1(1.C.e!L c.J1.i..J::iJúo,s c..eCL6 .6,êMc.a .. tôr...é..o,; c.omo ~ a a.,t<..lude. 

qu.e. vi...6a a.t'Lav~ do,6 dado'5 ,tni..c.;.cu:"'6 (qua.Lêa) Jte. ' OIM.:tl-tu.UL Gl . 

.td9-<:.ca ope/l .. aA.:O/úa. qLLe c.o nC!.c..ta e. da. /5 e.1 [.:tédo 0..0 /5 c.ompoll-tculle.ftto ,5 

de ;tJw bal.lw • 

Da.. m~.))))a úo)ui/a que paJw. P.i.aget o peJ'Ló(ljl1e.nto a..o al.c.anç.aA M 0-

p(!/1.Cl..ç.ov.:, c.onCJLe.ta..ó vtão.6e wlIJ..taa JtepJtuel'l..-taJL pCLó.ó,tvaJ1len.te., liiCLó PMóa (.( 

Ope/lCLJt no MO e. 110 mcmenlc em que /Lep'L{Y.:,e.nta. .6obJuz. .6uctó /le.p/l.e.6mta..ç.õu 

ll1ei~f.cLi...6, anct-eogaJ1Jente o an~ta.. do ;tJt.aba.e.fl.O nao ,5 e tÚlI,i..t.a/LéZ cc .tJuldu'lJ../i.. 

0,6 " qu.a.,Ua" nUll1a .t.i..ytguageJlI ~ c.õcLi..go equí...vct-eente, /ílct6 )XL6.6aJw.. a Jtec.on.6tLáú./L 

o .6i..6le.ma. de c.onexo eó fôgJ.C.CL6 qLLe peJUll..0teJn Uga.JL em teJuIlO.6 de a.ç.o..o U.6 P../5 

dado.6 6ac.-tuai...6. 

Nessa concepção a lógica oonstructivista, ou se ja , o procedi

rrento de estruturação interna desencadeado pelo analista I'.a explicação ~ 

acrônica do traballo * I vai se explicitar nos rrétodos classificados r:e1a 

postura oonstructivista numa dupla hierarquia - enpírica ou a:mcreta, sem 

pre que essa lógica Iffil1tenha urra relação precisa OOffi os fatos I e fornal , 

quando a eX?l.i.cação lôgica ultrapassa os fatos para alcarçar o próprio 

proc-esso re9resenta ti vo. 

* Fundamentada em componen tes funcionais que dispõem a gênese evo l utiva 

da zr.ateria conhecida até as regras norr:1atizadoras do plano ideal. 
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o ~gun12!1to que Se introouz diferenciar5. os cri têrios classi'-

ficatórios peles quais se nntcpo2Jn a l ógica rex:ons b-.utiva da Entrevistcl. 

de Observação (enpírim) àquela élemmci da , r:;or exenplo , na A..ll.áli se Fun-

cional do Posto d TralxLLbo que vai r:ossillilitar explicur ou descrever a 

l&jica da lô.Jica dç repn?sentcJ.ção dos elos funcionais de um serviço pcrrt...i 

cular . 

Constructi vistas 

Explicitação Provocada 

Entr.evista de observação )~ 

QUestionários ** 

Agenda de Operações do Cargo 

AutcrObservação no TrabaJJ10 

Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissio-
nais 

Análise Funcional do Posto de Trabalho 

Análise de Conexões 

SiJT\ulaoores 

A Exp.Uwaç.ão 'p,'l.Ovoc.ada ltuu.tta. nWJl fe.val'ltame.n,to pltoplc.[o 

pa.!ta..6e. duc.oótWr. ai.> c.0J1e.XÔe-6 .e.õgie.C!..6 que. e.wtVJi e.n.bLe. 0-6 d.ado.6 6ac. -

d.e. 

lteJ..a.ç.ôu 6unuonaM e.~tJte. cada V.dJL~tLUta aMwada (tato C.Oll1po/Ltame.n.ta1. 

ou iYl.6.t/tummta1. ), c.om obJe.l.--i.vo de. utabe..e.e.c.e.Jt a .6e.quênc.ia Op eJLa.~<.ona.e. ou 

* Vide pâg. 228 . 

** Vide pâe . 229 . 

," 
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Esta n:.dução apr.oxina passo a p.:lSSO as estruturas ana1i"Uca ~. 

I1Y-"-..l1tc extraic1as e as reooloca numa ordenélç~o qu2 pcx:le f'.C dif"'renc.iar d(1-

quela J:"'esul"t<..m te de u;n prilreiro l eva.'1tan""0nto (colct.J.), de sde que b-:0ssam 

ser enoont.rados suLsídio", que atestp...Jll ser esta "oonstruçao intell1:"l" r ela-o 

borada p810 élnalista , a retribuição do signifj.caà.o sequsncial do própr:Lo 

traballu. 

formulários abertos (onde as resj;X)s·tas contém elevado grau de subj~t-ivtd~ 
. . 

de) P:)(2 produzir um oonteúdo de análisé ino..':lnsistent.e , a prillBira vista I 

p:xquc a inf0D11ação deE:end2 da dinam.ização pessoal de cada trabalhador . 

Esta oorisequência sugere uma segunda ~"8constitui..ção dos eados 

(pro02<3.:Lcl.:=t pelo analista) oom intuito de rearru'1\.."'rr as infoITIBç:Ces oont"L -

das nos vários informes anaJisados. 

A pO.6:tw1l1 co YLó.:()rudévi.6ta eJilp:Z1L"-éca vCJ.-[ de.,UneaIL-!.> e. pe.la lLe.dLL·

ç_ao dO!.> dado!.>, de. llIodo a Ch.e.gOJL a 91LUpame. I· l-t:o /~ que. Jte.ptLu e.n-te.,'I)1 CL lógica 0-· 

peJl.a.tõfúo. do tltabax{w ) e.x..tJr.o1d.a do c.ort--te.u.do pCJLuaJ!.. de. -todcL!.> Cv!l aüvida -

au ILe.WJ:ad.a.6. t p'Le.~~O lteJllontM à.6 ,ér1.nOJUJ1C(ç.Õ~~ de. me. !.>OJL-te. que. !.>ua .6_~ 

quê.i1ua lLe.p-tU e.iÚe. a lógica opeJLa.:téva do ;(JLabaiflO ; ao que. !.> e. che.ga pe.la 

o retodo da 1tdo Oi.Me.Jwação no TttabaeJto é oonpatibilizad::> 

com a per.s~ctiva constructivista}classificação oorroborada FOr Sl1.'"l repr~ 

sentativic1ade da qualidade do vivido em análise de trabalho, huja visto 
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ser a e.'\.'};eriência subjetiva do analista a única forma c1(~ integração e di-

reção dos romn::mentes descritos. 

"Nesta pers;?'2ctiva , é o próprio process~o op2ra:ti o <1Cl o.Jgni-

Çüo que almnça o caráter de · es t:ruhIT"a formal , no ITO.1I2nto em que se torna 

capaz de ~-cprcsentar sua própria atividade" (108). 

E.6peu6ic.ame.1 iXe. apLtc.a.da l1a Au . .ta -O 6óéLva.ç.ão de.ün e"ta. Wll éJ .0!:!-te.

ma. de. apJLOWllaçÕe..6 e.ll-t'te. 0.6 dado,!:! lõg-tc.o,~ e. emp2Jl.tc.M do c.Ol1he.UtlleJl.-to, qu.e. 

pIWd.u.Z l1.ovcu, lLe.laçÔe..6 ,teJuilina..ü 1 .:te.6 ,tada.6 pOJt M~a. Jte.ÚWtorüLção HO pla.l1o 

e.mpZJÚc.o 1 I'l.WlI JYwC'.e.cLúll{lJ'!Xo de. ve./1..i.fi,Lc.ação ·e. aju.~.:te. de.Mo..6 Jte..f.a.ÇÔe..6 , c.al1l 

obje.tivo de. lc.e.pJte..6e.IWUl. lia plc.õptc.ia o/Lgwúzaç.ão ope/w.tiva /~i.6.:te)11a.t<-zad.a YW 

de.c..alc.lc.e.JL do pic.O c.e..6.6 o" ( 10 9 J de.. rie..6 cJl.tçã.o do · ;t}ta.ba..e.ho . 

A presente classificação fundamenta-se , ad~ais , na discussão 

episterrológica pautada no "sUj eito objeto da observação". Esta estaJ.::ele-

ce ser irrpossível ao obServador separar-se dE:! suas atividades (emitidas) 

para se tomar .auto-~ctador (Uniro m:x}o de descrever tais atividades 

COl1D objetos do mundo ei-rtpírico). logo , o conjunto das relações q1E dão 

direção e sentido ã anâlise do trabalho , procede da organização de e l erren 

tos estruturados logicurrente que superam o mun:::io empírico , ou se j a , de 

l.liffi postura const .... ructi vista . 

o reforço da cons·trução interr.a, em análise do trabalho I pro

põe destacar um dos p::mtos centrais da tese piagetiana -,...... a constru;ão do 

real "que se opera no sujei to, a partir de 1..IDB. relação dialética (X)ffi o 

·seu arrb.iente, pela qual tanto o sujeito caro o arrbiente se rrodificam rnu-

(108) Seminêrio, F.Lo P. -- Diagnóst ico Psicológico -- Técnica do Exame 

Psicológico Fundamentos Epistemológicos . S P .: Ed . Atlas S.A ., pa~ 

te lI, Capo 8, pâg . 86. 

(109) Idem, p5g. 85~6 . 
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tuam::mte C , em certo sentido , se orgillüZa'11 reciprocan-ente" (110 ) . 

UI/i ju ... tgcullen.to Ú,(lla,t da }Jo/.dLUl..a c.o~v~,t.'wc;U.v,Ú;ta HCl Au,to - Ob.6í?)L

Vi1.ç_(;w do l}wba.fJw pJLC,C--i,óOtL JLe}JOJc;taJL~.6e a. e/de pOI'vto e..p,0~,tQJl!o . e.õ~j-i.c.o, C.{(;JCtz 

de.. iJl d.(.c.ã-.ta C.OIllO Wl1 e_XQJilpto da M:tJlllluJl.ação inte/Lr!a , u.:tLU,ZC!.do. C.OIllO li le-t:o 

do,Coqia c.oJ t...te:npal'Jii't~a da Anélf!.-Ló e de.. TJwbcdfw . 

o E.6-tcldo elO.6 Tlwço's..-I 116e..,'[.{ ela/.) do ,~ E/ULO.6 T'!W/l,0~6...t(JI 'lCGéó_ u..V:J~CL 

pt'-6.6a 0.6 o-ópec..:to.6 cÜJ1âm.i..c.o.6 e.. Jte.l.ac",<,ó l1cÚ.6 da ação paJL-tLc.u.taJLlz((.cUL 110 rLfUW 

(dado 6ac--tua.-t .te.van,tado e.. al1aLé.6ado J1.(o1I lJw...tamen,to ill ... lC.,ÚLt da ir~ÓoJüllaç(1"o) ., 

d(!.,lxando de mdo o d(Ldo da expeJúêJ1c.ia e. pa...~.6ando ã ,i.!1IJU;t<'gcLÇ-é"i.O dCLt; Q/~

;fJw:tU/'..ccó que.. llUpondeJll .togic.wlIel1te pe..ta oJc.gavt...<.zaç.ão dU.6a ação . 

A c.o o/c.deJ'l((çao de.. ;tcci.6 e.6 .tJw.:tUAcL.6 po cf e/!.â. c.o n.6 l;.;tu...<.Jt n~x.M .to-
gic.o.6 C?nlJLC?. aqu...<..e.o que o ancl.Lé.6lLL "v ê" pOJt 06.6 elLva.çã.o il1d.uLe..;tcL ( o e/Uto ) 

e aq0...i?o que é' vi.6ado, ou.6 eja , o padJrão C.olllpo:U:a111e..n:ta.i? a .6 e/L Nec.ompo.ó ,to 

e . .6 egw1do o (tual .6 e deMl1e o eJUw ~ d.e..weI1dal1do a i?ogic.a C.ÜlilpOJL-t.amen:tcte 

bLL.6 c.ada ou a PMPIl....<.a gêl1e.6e opvta.:tõ:Li.a da cLção no ;(}t.aba...tfw t 

h"'vident.errente, a redução tenninal dos qualia far-se~á viSaJ.ldo 

as estruturas subjacentes à lógica opera·tôria, o que se obt?...J1l pela rccon.§. 

trução da ação, empiricamcnte caracterizada, a paIi~ dB reCLKSOS lógicos 

que J.X)ssibili tam decxxlifiCc1.r e reoornp:>r o dado inicial , oonduzindo ac"'S 

CXI11pOnentes íliacronicos da açao . Es·ta postura ITl2todolágim e reoresenta-

(110) Seminerio , F. Lo P. -- A Epistemologia Genetica : Renovação e Sín

tese na Psicolobia e na Filosofia Contemporâ~ea. R. J .: Arquivos Bra 

sileiros de Psicologia Aplicada, 29 (2 ): 9 - 30, abr . / jun . ) 197 7 

pâg . 13 , 49 §. 
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da pela "o:msb.uç[l,) j,nten1.J. , que através d:l orga:1ização o;?2ratória , p2r-

roi te entender e recx:ms'trutr tcdo o processo pelo qual a ação l eva à cons-

trução ou estruturas Ol)8ratórias cuja re?resentação oermitc sua fOD1Bl iza 

ção CIll tenros de lôgim ideal e paradigmitica" (lU). 

:C , neste n'eSlTO sentido , que os traços, exmceitu~dos calO enti 

dades lógicas estruturan'tes , definidas a pJúoJú ou a pOf:d.C!úOJú, assu-

m2m paralela ou sequenciaJJT-ente U!Tl3 exm:Jtaç5o eid8ti~a , que nos pe.rmi tirá 

classificar este rrétodo t r'Lllbém na ch° ve - essencialist~ , na rredida em 

que COITO entidades estruturantes os traços preenchem a continuiclac1e oper~ 

tória entre a gê...nese real (açêes desviadas ou erros ) e a ideéll (o conl)()r:-' 

taTcnto rreta) . f: fato que sua generalização denotará, frequenterrente, tl;"(B. 

preocupaçao com a essência do comportarreIlto observáveL 

Os Mê..:todo-ó de. Anâ.iMe. FW1Uol1a .. e. do °pO .. !J..to de. Tl1abafho e. Anã.t<. 
" ( 

-óe. de. COI'le,xôeÁ e:T1bora uO.lizados em níveis analíticos diferentes, a pri-

neira detendo.,-se nas conexões rnicro-:-sistêmicas do posto e a segunda volt.~ 

da as coI?-exOes macro-sistêmicas , arrbas eDcontram-se quanto ao rrodo caro 

ope..rarn a redução dos dados levantados e j á isolados . N e.-ó..te.-ó lJ1 éto dM a lLe. 

dução do-ó dado-ó al1a.L0.s ado-ó 6az ::-..-6 e. 110 .6 e.n.ti..do de. c.omplte.e.J1deJL e. cL0!J pOfL 0.6 

I1e.XO.6 lôgJ..c.o-ó da pltôpJúa lôgJ..c.a OpeJLa,tôlúa -óubJac.e.nte. â.6 e..ó..tltu.:tLuta-ó que.1t 

al1cl11.6acla..6 I1Wil pfuno 60 JUlIal, que.1t em plal10 6uI1Uol1a..e.. Ve. ..todo llIodo! o pJt!!.. 

C.e.Wt1(?J1;tO adotado pelo al1a.tÜta ..Ll1ilina-.6e. ã e.-óvu.L-D.Lltação da gêne.-óe. que. 

J..n..te.JlmW OI:! l1e.xo-ó ou e.-ót!ttÚU/tM do .:t/taba1.ho, podendo, 110 c..cL60 da. An~ e. 

(111) Seminêr io, :F. Lo P . - A Epistemolo gia Genética : Renovaçao e sín

tese na Psicologia e na Filosofia Contempor3:nea . R. J. Arquivos Br~ 

sileiros de Psicologia Aplicada , 29 (2): 9 - 30, abr. /jun. , 1977 , 

pag o 28, Lf 9 §. 

, 0 
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de. c e.xpttc.am a. e.~e.:tiva.ç.ão do -i-dc.a.f.. no Jtca.t c. v,{.c.e.-vcJ[,~a . 

PérreCG haver em todo este pr002S SO represcntutivo de conexoes 

Ul1U atib..:de de dublag2ffi do próprio sis·tenH analisado , o que r esulta inàu-

bitavelnente da capacidade hurnana de r epresenta r internarrent.c os nexos 16 

gicos do externo f ormal e, assi m, reconstitu:i.-los nurra nOWl s inta.."\e , cu-o 

j a s propr.i.eébdes linguísticé\s p')ssam atender especificamente êl.O objetivo . . 
proposto. 

A <5hll,u,e.ctç.ào 60 pleiteada nos enfoques cibernét icos é nosso 

pr incipa.l exemplo da possibilidade de reconsti tu:ix , dentro de padrÕes fi-

sicos e m~te.ilâticos, "um processo infonnaci onal de e s truturação e organ.:!.:. 

zaçao que ~\~llu atrav;s de r.claçÔ8s , ações e reciprocidades 11 (112). 

Revendo J. Piaget, :rrB.S a re'11 dos ensinanentos do Dr. Franco 

Lo Presti Seminêrio , poderros r etomando sua s palavras ch.zer que as máqui.-

nas , frequente.m? .. nte enpregadas 'nas técnicas de simulação e.rn análise de 

trabalho , lIaàmite..rn um pro02sso de construção operatório a partir do qual 

os dados pcx:1em ser trabalhados e de 02rto rn:::do geram Ulla realidade infor-

nacional de determinada natureza. :g una realidade construída que irnp1ici 

tanEnte contém e penni te re cons ti tuir a lôgica operatória do que ocorreu 

nesse trabalho de organização. Em outras palavras , também a máquina 0Jg-:

nitiva hum..::ma gera um Upo de realidade , e a pro;;osição de Piaset é que , 

reronstituindo seu prccesso de operar , seus progr~s elal:orados ao longo 

(112) Seminêrio', F. Lo P. ~ A Epis temolo gia Genética Renovação e sín

tese na Psicologia e na Filo sof ia Contemporânea . R. J. Arquivos Bra 

sileiros de Psicologia Aplicada , 29 (2): 9 - 30, abr, /jun. , 1977 , 

pâg. 27, 29 §. 

.' 
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de StE interaç-ão dialética com o m~io ~ ou seja , as leis ol?21:'atórias , de 

sua atucJ.(,;ão , estarenDS reconstituindo sua próP)~i<.l. natUJ.:eza e eSU1.ltura , e 

ao !YBsn'O t.e.nifO entendendo que til;X) de n~alidac1e foi capaz de ge-

rar" (l13 ) . 

Tencb pouco a acrescentar a este corrple.,'{o paralelo , gostaría-

nDS arxmas de frisar que as técnicas de siXntllação represent.cJ.m na 

as dublagc"fis Cb pel".samento humc-mo e que I em 1\n~i.lise de Trabalho r dão chan 

ce de não sô re oons ti tuir , mas paralelamente testar a gênese operatória 

de um trabalho. 

F ..tnaU z(,(.J1do CL6 c.l.a./~ /~..t n..tCCLçÕ u que. u .ta tu e. /~ e. pitO pÔ.6 aboltdct!t 

CLp/LU e.YLtanlO.6 M pO/~.6..tb..tüdCLdu e.ltguJ.dct.ó pe/l.cuúe. o te/UJ10 c.oOll.

de.nado/L ."."... U.6 e.J1c,[aw:ta *. L:da nloda.U.dade. c1.cv~.6..t6l .. C-Iltõtúa. , 

pautada I'tCt .[1't .te./tptLe;t.ct~ão e..i..de.M.-ca de. E. H LL6.6 eJâ., V..tM( .[de.nü-

6.[caJL ·pltopJt..te.dadu rtl e.--todotõg..tCCL6 qlle. .6e. apJLoxJJncun da at-<..tude. 

de. Il.e;t);wJL ct.ó e.--S.6 ê.J1c..tct.ó do .tIl.abatho , 

Daí , se está postulando quE: alguns rrétodos fa'V"Orecem a adoção 

de um procedirrento final, com respeito aos dados 1 marcado por Ui1B. ali vida 

àe do analista de descrever alem dos fatos 1 além da lógica operatória su~ 

jacente ao prcx:x?sso do trabalho , ou seja , J.X)r uma atitude rrarcada pela 

.. 
(113) I bid . , 59 §. 

* Sua importância ê, para nós , tao relevante que, outross im , r epresen

tar~se-â a chave classificatõria secundariamente proposicionada 

quando com respeito aos demais termos coordenadores apenas se as r e 

l acionaram. 
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preocupação de alcançar o eJ.do/~ ou ct6 Il.e..taçõe..ó 6unu.ol1~ úLtúllM do :tJw. 

balhõ. 

Tal preocupação é , principalrrente , evidenciada nos rretodos 

Estudo dos Traços Inferidos dos Erros Profissionais 

Análise Funcional do Posto de Trabalho 

fuc.idcnte Critico 

Tarefa Crítica 

e, secundariarrente , nos rrêtodos 

<
Entrevista de Observaçao 

Questionário 

AutÜ"'"Übservação no Trabalho 

o E~tu.do do~ Tll.aço~ revela unB preocupação com as significa~ . -. . 
çé3es, fenorrenologicarrente interpretadas corro o determinante básico da con 

duta, aspecto cognoscível ou enpírico do a::mportarrento. 

A a.nã.i.M e. do lJr.abalho e.6e..:U.vada. c.om V~!:>t.M a 6oll.ne.c.e.1l. WII e..tm 

c.o de. pMpJÚe.da.de..ó 6 undame.n--taM ao de..ó empe.nho dM i:.aJLe.óM , demo ~~tJt.a. um 

tipo de. Il.e.dução que. :tJw.~c.e.nde. ao~ 6ato~ c.ote.tado~ ( ~o~ J, vottando-~e. 

paJta. o ~ h1. v aJÚan.t ~ 1 aq LU. Il. e.pIl. e..ó e.nXa dú.ó p e..to ~ :tJw.ç o ~ , q u.e. 9 e.n e.n eAaL<.. zado ~ 

e.vide.nc.iam 06 ct6pe.c..tú.ó ÚLt<)11O.6 que. de.VeJl1 .6 eJt obj e.:U.vadú.ó na. ;trill~po.6ição . 

do ide.al pMa. o n2ve..t opeJtct;tôtúo , de rroé!o a se evitarem os erros ou evi -

dên:::ias contingentes do trabalho. 

0 ° 



240· 

CLLpaçao cUaCltôrúc.a dada a ê.J16~e. que. de.po.6 .Lta no cv.,pec..:to 1/ QWlç_ão" I pode.M 

óauUtaA uma {Lt{..tude. de. lte.duç.õe.,6 cLi.hec.J.ol'ladct6 ao obj eA:J.vo de ltel.açõe.,6 

_ óunuol1aJ..6 LiL:üJI1~ 1 que. nWlI ponto de.te./[m) .. !1ado podc/tão dM vinc.ufult-/~ e. da 

pltôpJúa gêJ1Me. opvr..a..:tolc..i.a do tltabalrw e. C.OYL.6Utu;.It-MI.. na gê.I1e.,6e. ideal do 

po.ó to ana1-i..6 ado • 

Isto nos permite compreender S08re 'o rré-t;odo um obje tivo , ain

da não analisado, de fugir às limi télções da orientação op:rracionista , tão 

_ evidenciada em abordagens <XJIID essa que se · disp::;em : nas áreas da cibernéti 

ca e ergonomia . 

E mais, rrediante os objetivos esr:;ecíficos desta tese.,....... abrir 

novas f€rspecti vas e parârretros classificatór ios em Análise de Trabalho , 

faz-se mister lerrJ:)rar que as definições voltadas para elos estrit..;:urente 

funcionais pJdem atingir "... nexos abstratos da rrais alta generalidade , 

nas cuja projeção na realidade .eIT9írica é árdua e sujeita a saltos de du

vidosa oomprovação ••• " (111 ) . Esses nexos embora originados de relações 

enpíricas poderão rever'-LBrem-se em estruturas , -atribuindo ao -r.étodo urra 

preocupação sincronica qtE 1 ooncani. tantenente, revestir-se-á de urra signi 

ficação eidética. 

Esta rraneira de interpretar o caminho traçado feIas reduções 

" \ que o analista faz dos daCbs, penni te até supor que o nível de g='....neralid~ 

de dos nexos possa anpIiar-se em tal cliITensão e exigir a revisão classifi 

(114) Seminêrio, F. Lo P . - Diagnóstico Psicológico - Técnica do Exame 

Psicológico. Fundamentos Epistemológicos . S. P. : Ed. Atlas S.A.,par 

te 11, capo 5, pâg . 57 . 

" 
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catória do m3todo a:m respeito ao tenro - nornutivu (pt...lra o qual nao foi 

anteriorrrente, considerado), na rrecli.c1a que urra esLrutura generalizável a-

lérn de certo ponto poderá atribuir prcpriedades normatizadorc.5 , por se e-

videnciarem aspectos essenciais ou imprescindÍveis. 

o m2todo dos 1 rtude../Ltr?J.> CJLIuc.oó é um estudo carac;t.erizado 

pelo emprego de reduçCcs induti Vé'l.In2l1te * processadas, que favoreGe!'11 a 

conjugação de condutas e permitem formar categorias abrang81tes de compor 

tanEnto, porque se generalizam a urra série de situações e.'1piricas; ao que 

se convencionou denaninar por exigênci§tS criticas. 

Elas assurrem propriedades genéricas enquanto formais (mas não 

fo:r:maliza.das), na m:xli.c1.a que passem él. representar aspectos ide.ais ; conver 

tendo-se, portanto, em nexos . essenciais m.una linguagem CClTpOrtanEntal ou 

netaS da própria ronduta no trabalho. 

Consequenterrente, numa aplicação dos principios fenarenolÕgi-

ros, p:::de-se hipotetizar que b gruparrento de rondutas que origina cada ca 

tegoria crítica represente variações do real, suporrlo-se que tais rondu

tas reflitam variações carnportarrentais ernpíricas. , 

As exigências criticas podem ser consideradas essências do 

* . . deseItlf€l1ho . no . trabalho, . . numa . perspectiva ontológica * ., dentro da 

* O significado do termo indutivo, dentro do }!êtoào dos Incidentes Críti

cos, foi apreciado no capo 11.2, pâg. 125. O leitor deverâ retornar e 

rever a crítica proposta quanto ao uso do metodo indutivo, naquela oca

sião. 

** ' 0 isolamento do eidos resulta de uma lei ontológica. "O que não se pode 

suprimir sem destruir o objeto -- é uma lei ontológica de seu ser e pe~ 

tence pois a sua essência". Penna, A.G. -- Fenomenologia. In: Enciclop2~ 

dia Mirador Internacional. Ed.: Enciclopadia Britannica, 1976,pãg.4545. 

/ . 
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sisterrá.tica indutiva adotada PJr Flanagan. Ao empJtegCVt a .induçã.o 110. .tôg!:. 

co. de .6 eu .6.{..6-tema ue abJÚu camút!to li pJtOc.uJta. da. e.6.6 ênua do.6 ob J e.to.6, pOJt 

//lua do (MO de pJtocecümeY/,to.6 de vevr.,{..a..çií.o do Jtea.f. . Ne.6.ta linha de JU7.c...f..ou

~o pode-.6e .6UpoJt que. 0.6 e.nQUflcÚtame.n-to.6 .6uc.e.6.6-i.VO.6 e.6uu,ado.6 , nc..6-te. mito

dO I M.6emuhe.lIl-.6e. M }Le.duçõe.6 ,únag.f..M.túM de. E. HtL6.6W , de.6de. QLle. .6 e. ad

rnLta. a conünuúia,de. dM gêne.6e.6 6e.nollle,no.e.õgic.a.6. 

-
Ainda, a Jte.ópúto de.óte ponto, a eugênc...f..a. cJr1:tf..c.a pM.6a· a Jt~ 

pJte.6 e./1.taJL mai-é Que "o 6 ato wn,f..,tado em .6 ua .6 útg u.i.aJL.i.dad e. e co n;t.f..ng ênUa." 

(77 5) , em v,f...6:ta. de. .6eJt a..icançada a-tJta.vê.6 de Jteó.texão .6obJte. o conte.údo em

p2A.ic.o e Jtedução dM co ndu.-ta.ó no -tJta.ba.tho. Ademal.6 , e.6:ta. Jtedução .6 ugeJte. 
, , 

Jte.ia.ÇÕe.6 óW1dame,!1.ta..w J evidenc...i.al1do uma pJteoc.upa.ção "úd'it.ic.a". 

Esta direção "e idética" denuncia a existência de urra intencio 

nalidade transa:mdente aos fatos no processo indutivo, ou aquilo que , an-

terio:rI'rente , se identificou cx::mJ parcelas hiPJtético-deduti vas na base des 

se processo. 

(115) Ibid . 

' Talvez, ao chegar neste rn::m?nto, se PJssa 

questionar urra massa de rrétodos em Análise de Tra 

balho, cada um convergindo para um ponto central . 

Esses pontos forarrl realçados durante todo o pre

sente processo classificatário e contribuíram pa

ra criar um novo alicerce rretodolÓgico , centrado 

E.6:ta. P eJté P ew v a. a.c:lrrú.te I numa viJ:. ão c...tM.6.i. 

óic.a.-tõJtia, como pa,f.av/ta-c.have o teJtmo ,c.ooJtdenadoJt 



A t())uz.6a. c.Jr.1;t,tc.a. ~upõe. tmla. -Úiê-<.a. 0.0 mUnlo 

tempo Jte.du,;uva e. ~.wte.Jllâ-ti..C.a., podendo be.l1e.ó'<'cA..a.Jt

~ e. do c.oM butc.t.<.v.wnlO ~ e.J1l .6aLtO.6, pOJtque. e.JllboJLa. 

Óundame.l'lXada. na.6 c.olo c.a.ç.õ e.6 hu,.~~ eJtLi..ana.6 I .6 ua. c.o n 

c.e.Uuação ac.w.a. a. c.onUl1u..tda.de. -<..de.a.l-Jte.a.L 

o dado significativo ou crítico salientado 

pela fenarenologia não se faz apenas em relação à 

consciência, podendo ser reportado a qualquer for 

ma de c::arportarrento e.1 em virtude disso, aplicado 

ao significado critico de uma tarefa . 

o i nreresse pelus dados s i <j"Tuficati ,,-os ofe 

rece uma. reflexão sobre os dados da realidade, i.!:. 

ventariados em mui tos métodos de Análise de 'l'raba 

lho a partir de uma observação positivista. A a.u

~ ê.nc-ta. de. W"r1 a " a::t(;tud e. " cJcl.;t.i..c. a. a Ó a.6 ta. a. p M ~ '<'b -<.. -

Uda.de. de. Jte.duz..tJt o obje.to do c.oMe.wne.nto , dJ..ó'<'

c.u.U.a.ndo a.ting-i..Jt a. .6-<..g n-i..6-<..c.a.ção do ó e.l1ôme.no i em 

Ol.t:/:Je..a..ó pa..e.a.VJttt6, a. obte.nção da.qu.<..e.o que. e. M.6 e.11-

úa1. 

243. 

J1.,o lado do Eshrlo dos Traços Inferidos dos Erros Profissio

nais, da Análise Funcional do Pos to de Trabalho, do Incidente Cri tico e 

da Tarefa Critica, pode-se classificar numa. a.6.6oúa.ç.ão .6e.c.uncLéúr.J...a. 0.0 te.Jt: 

mo - e..6~ e.nc.-<..a.Lwta. - O~ mé:todo~ da. En.tJte.v~ .ta. de. Ob~ e/wa.ção I QUM:tJ...O 

rtÕ.Júo e. Au;to-Ob~ eJtva.ç.ã.o no TJta.ba1.ho. 
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D2sses j §i se assinalou * que o analista pode tentar os pon-

tos essenciais, ex:msti tuti vos, da lÓgica do trabalho, quer na Entrevista 
, 

de Observação, quer no QuestionEtrio. 

Pltoc.e.cümc.rz;(:O lte.dUrtivo .6hnJ...eaJt 6a. z-.6 e. .6 e.n,u.Jc.. na Au:to- Ob.6 e!c..va -

ç.ão no TJtaba...e.ho, qua.ndo o an~ta ,Úl.vu':uga. além do pC.al1o du C.Jl-u.:J..v~, te.11 

de.l1do ã J..cle.ltüMc.a(~ão cla..6 uuutUJta..6 e..6.6 e.1'!.U<Ú6, de.nOLO da .tógic.a opQ.Jc..aj:ô 

lúa.. pOIt ele. clu6fuda. 

Este processo de investigação representando ou a des~~tração 

piagetiana ou a redução propJsta na fenarrenologia , permite considera't" que 

a. a..:Utucle. eJl1pJte.gada. ne.-6te. me..todo pode.'.óe. de..6 e.l1vo,e.ve.It a.cima da Jc..e.c.orl/!>tJtu

ç.ão do t.Jw..balho e.m .6J.., Lc...ttJtapa..6.6 al1do-a em v.w;ta.. de. pltil1c1pJ..o.6 .tôgic.o.6 ,te.lt 

Tal m::do de agir está oonfigure.do pela investigação de cone

xões Últimas estruturadas a partir elos processos dialéticos do trabalho , 

que dentro das variações operacionais podem se manter e generalizar, pro

priedades que delegam a essas est~turas caracteres essenciais . 

* Ver pãgs. 228-9. 

, 
" . 
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A TAREFA CRITICA 

A pluralidade dos rrétodos de Análise de 'rrabaTho, descri tos e 

classificados no capítulo anterior, constitui urra. pl ataforma para a pes--

guisa nesta áre..a. de estudo. Co."'TO acontece em todas as áreas cientificas I 

muito há de se confirrrar ou refutar com respeito às linhas de investiga-

ção e às rretodologias utilizadas, estimulando novas perspectivas. 

A fo:rmu.lação de mais uma rretcx3.ologia de Análise de Traba.1.l'Ã) ,'" 

. . . 

objeto desta tese, propCe-se não a refutar as dem0-s, ffi3.S apenas rrostrar 

a p::>ssibi,lidade de se alcançarem os constituintes func1a.rrentais do traba -

lho, partindo de seus aspectos p::>si ti vos. Ceste nodo , nao se trata d.e 

eliminar métodos anteriores contrap::>ndo novos, quanto talvez de integrar : 

perspectivas existentes em unidades de sentido ' estruturado a nível ffi3.is 

alto • 



SUB- CAPfTULO 111. 1 

CONCEITUAÇÃO VA TAREFA CR.fTICA 

I· 



As exigências criticas sugeridas por Flanagan procedem, 

já indicado *, de urra análise que em nosso entender estaria pautada 
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num 

processo equivalente ao das variações imaginárias propostas fOr Husserl. 

D2ntro desta colocação cabe levantar até que ponto seria este o único pro 

cedilrento para se alcançaran os dados críticos da tarefa . 

o qLte. aqui óe. pJtopõe., ê mOél.:tJr.aJt que. ao fudo dUéla peA6pe.w.va 

pJtoc.e.de.nte. de. dado,!J e. ,tYt6oJuJlaçõe.-!J ne.ga-UvM (,tnude.yd;u rJr1,UcM ) uma. .6e.

gUl'l.da .6e. one.Jte.ce., bMe.a.da /10.6 Mpe.c..:tOél poó,é.;t{.V0.6 do âmb,uo a. .6e.Jt .trLVU-U-

gado . 

t o que. ó e. co ncWu.a como pILO pa.ó:ta. U pe.c16,tc.a du.:ta .:tu e. em 

.:teJl11lO.6 da TAREFA cRfnCA, M.:tO ê, wna me..:todo.tog,ta. arJ,ta a a-f.cançaIL o eÁ.,-

um .tado , ã .6,t.6.:têm,tca · olLga.nizauema.t que o gelLa e., pOJL ou.:tILo, ã .tõg,tca ,tl'l.

bunl.> e.ca que. o de..:teJmu.na em él UM o peJutçõ U • . . 

A -TalLe.óct CJc.,Wcct assim conceituada e de acordo com o que foi 

discutido no capítulo anterior ** , baseia-se mma perspectiva CO!TpOrtarren 

tal, visando utilizar-se de critérios oonnatizadores à guisa de definir 

os rrorrentos cruciais do trabalho, pela identificação de seu sentido Últi-

no . 

. T o..e. n,tl'l.ilidade. u:tii. apoiada na. Yúpõ.:te..õ e. de. que. há. .6 emPIr:e. um 

núc..te.o dinâmico no compolLtrune.nto do .:tILaba.thadolL, que. o .te.va e.ne.Uvame.~te. 

ã ob.:te.nçã.o da. me..:ta. que. ue. .:te.m em me.nte. - .6,tgl'l,tó,tc.ado ÚLtÂnIO , mumo que. 

ue. não o .6aiba. 

* Vide pag o 241. 

** Vide pago 181, 19 §. 
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A formação deste núcleo dinânti.co prende-se a .um conceito de 

causalidade nornutiva, que se e..'{erce na relação do trabalho pela transfor 

mação informacional da rreta da organização lJa neta da conduta, rxxJendo 

ser conhecido e sintetizado em ternns da tarefa cri lica. 

o conhec.irt'ento de certos pctr5rretros organizacionais e COITIfXlr-

tarrentais constitui condição prim.=tria para conceituar a tarefa critica de 

uma atividade profissional i porque corrpreenclida na CI1:1alidade de estrutlrra 

fonral 2 Tarefa Crítica tem sua gênese calcada na relação de elerrentos 

ideais (netas organizacionais) e reais (atividades que currprem essas Ire 

tas). Isto significa que a tarefa crítica de um posto de trabalho e..xige a 

identificação de elen'Bntos fundarrentais do coIDfOrtarrento, desenvolvido pa 

ra o alcance das m2tas forrnalm.:mte propostas . 

Seu aspecto estrutural pennite discuti-la caro "eidos ll a ser 

descrito num trabalho, };:elo ll'BSITO princí pio que detennina serem as rretas 

as características e idéticas da organização. O raciocínio reduti vo apli-

cado em arn}x)s os níveis de análise possibilita chegar a uma estrutura fi-

nal, porque ••• "uma estrutura, por sua própria T'.atureza, é um sistema fe-

~.ado na r.edida em que é definida por leis de relação que fazem do conjun 

to e de seus elerrentos um todo organizado .•. " (i 16) • 

. Log~ a. taJte.óa. ~c.a. pode. .6 eJt c.omp!Le.e.Ylcüda. a. paJl;t.,úr. de. YlOlt

ma..6 60fWlcU..6, e.XptLe.Mã.o da. gêYlv., e. -<'de.a1. da OltgaJ1-i .. za.ç.ã.o, a.d.rn.Wndo-.6 e. ~ 

noltma..6 em C.OYle.XM c.om a. gêne..óe. 1te.a1., -<..6:to e., c.om o dv.,empe.nho opeJW.uow 

do :tJtaba1.ho, o QU.e. pO.6.6-<"b.u.LtcL a. vaLtda.ç.ã.o em :te.fW1O.6 me..todoiõg-<..c.o.6 . 

Dentro desta conceituação torna-se inclusive possível anali -

0# 

(116) Granger, G. G., loco cit., pago 47. 
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sar urra tarefa em seu deseIrq?CIlho contingente , sob o ângulo dos seus cx:rtpJ 

nentes esse..l1ciais e franjais. A essencialidade caracteriza-se p:!lo que 

está efeti vc:urente vinculado aos aspectos crI ticos da própria tarefa . Por 

outro lado, os aspectos franjais podem definir-se dentro de duas ultexna-

tivas ou COl1D aspectos instrul1r......).1tais da tarefa Cl."í tiea, ou cerro é4crés-

cirros Inerarrente ocasionais . No prirreiro caso rx::dem pc."Lrticipar da genese 

i deal a ffi2dida qu~ seus constitu:Lntes representam a evo;tução da gene se 

real do trabalho, porque são conhecJ.veis através das rranifestações opera-

tórias do ccrrportaID2nto. Nesro sentido, os aspectos frQ11j ais passall a 

ser valorizados apenas em função do quanto co-participa.'11 da cri ticic1ade , 

definida para um trabalho. 

o uso deste racioci ni.O genético sobre a continuidade das es -

truturas oonduz a urra vertente normativa, enquanto representante da gêne

se ideal da organização, cuja a]::x)rdagem se reveste de uma inportância fun 

darrental no estudo dos processos psíquicos do cc::n1fOrtarrento e seu encadea 

rrento . 

Nuta conce.pçã.o , a tOJLe.6a c.Jr1;t,[ca podeJúi J.> e. e.x.p.uwa/L a..te: co 

mo gê.I1Ue. a paJl..:tút de. algwn pfLOCe..6J.>O cog~vo : em te.fLmOJ.>da. .tõg-<.ca. ope. 

M.;tõfL-i.a. de. um aXo de. de.wã.o, .óe. e.m tOJLe.6a..ó cOl1cwuada..ó a Y'.1.ve..t J.>e.mân:t[

co; em teJemOJ.> da. e.J.>:tJu.dLLfLa.çã.o de. um ato -<.116 OfUilauo l1al, pe.fLce.pt;'vo -motofL , 

.óe. e.m .ta.fLe.ÓaJ.> COl1cwua.dM a n1ve-i úbe./tn.'ético ou como a e.xptr..u~ao de. uma 

.ó-i.mp.e.u .tIta.n6óOftmaçã.o e.11e.fLgwca, .óe. OCOlr/te.fL e.m n.Zve-i e.11e.fLgex,tco. 
. , . 

co 11 6-<.g LLMdo.ó 

que. vucu.ta.m um núc.e.e.o óLtn.dcune.n,ta..e., ao mumo tempo -<'l1óotr..mauol101., qu.e. dá. 

.ó e.n..t-i.do a um gJw.po de. compo/t.tame.n..to.ó e. que. e: c.lI.-Wc..o pa.Jta. a..tcal1ç.a.tr.. WiJa. me. 

ta. . O valor de criticidade deste núcleo formado na estruturação do com-

/ ,. . 
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p:Jrtarrento , se estabelece em referência à conceituação Últina do próprio 

trabaJll0 , ou seja, em relação a seu aspecto essenci al . 

A ;taJte.óa cJÜÂl..c.a ct6.6,(1T!...se. de.6úte. 1~ ou C.OIl/O a e.xplte..6.6a.o da e.

l1eJtg-<-a VtaJl.6Ua.da no btabalhadOlt., C1"v50 M .talLe.6M .óej aJil mC./tame.l'l.te eHeJtgê.-

UC.M , ou c.omo a e.xplte.6...são da in6oJuna.ç.ão :tJtctlMiladct dU/Lal1..te. o d{,Áe.mpe.n.ho 

de. WIl ;tJt.a.bcteJLO, que. exig c. oJtgan,i-zação e. e..Ea.boltação c.og n..0üva de. .6 eu. c.on

.teii.do, c.Mac.,tvúzando-.6 e. pe..R..o tipo de. e.11e.hg-<-a e. / OLL il1ooJunação que deve. 

Se.u c.alLã,teJt ~Uc.o podvLã. .6 eJt .ü1dLLÜva ou dedu.;t:,i.vame.n.tc. ex

bLaldo da btaYl.6óMmaçâo e.11eJtgê.Uc.a. plwc.e..ó.6ada 110 c.anai de. vúc.u.J!..ação da 

inóoJUilaç(io. 

Um s.iIrples exemplo poderá ilustrar este processo : 
... 
e o caso 

específico da função de telégrafo. Se inves tigarrros o dado significativo 

ou os"invariantes da transfo:rrração energét..ica, nesta função, podererros to 

rrar as alternâncias da energia elétrica que oferecem um ri trro ou pulso 

dentro de perícdos , que corresp:xrlern a céxligos regulares e permitem a tra 

mitação c1à infonração que usa a energia corro canal. A lei da regularida

de que cria o código e dá lugar a transmissão da info:r:mação, estabelece 

um princípio de análise ascendente, visto que passa a circular , dentro 

desse sistema, urna informação de ordem inferior para superior. 

o exemplo p:rocura evidenciar a possibilidade de urna anál ise 

em dois níveis: em terrros rigorosarrente operacionais poderíarros descre-

ver apenas os c:::c:nportarrentos r.ítmicos e quando muito a natureza dos per.ío 

cbs. Mas os ciclos deste prov'""esso não estariam na análise desses signifi-

* Vide Intraduçio, p~g . 3 . 
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cantes , e sim dos significados que por treio deles transitam. 

A tarefa critica apresenta-se , consequente.rrente , caro \.li1B 0-

portunidade tretcx10lágica de detel:minação do comportanentos que configuran 

um núcleo fundatrental ao garantir a passagem da i!TI01'TIlélção de um nível lX:l 

ra o superior . Tais comportalrentos configuram-se caro elerrentos integrun 

res do sisterra, analogamente ao que ocorre no sistema. telegráfico , na rre

dida em que deixam circular a infornação através de valores reais ou sii1r 

oolicos . . 

Centro da sistemática de análi se de trabalho, o registro da 

circulação da informação faz-se indispensável, e deverá ser processado se 

gundo um padrão estimado de precisão, para assegurar a correspondê...ncia 8!!, 

tre a circulação r eal e o seu registro. 

A necessidade desta correspondênCia visa garant.ir a t anada de 

evidências adicionais para os caeportamentos inventariados durante o pro

ceSSatrento da -info~ção, sujei tos I :r::ela aplicação de urna lÕg"ica r eduti va, 

a se consti tuirem na tarefa critica do posto de trabalho . 

Já houve ocasião de assinalar que a Tarefa Critica, não só em 

sua conceituação, mas principalm::mte , em sua tretcx1ologia , fundarrentou-se 

na interpretação fenarenolÕg"ica. 

O cu;pe.c.to da CJli;ti.c.l.dade. do :tJt.a.ba1Jw e..ó:tã. , pOIt -W1:JO, virtc.u.i..a.

do ao C.Ortc.wo de. d.a.do 1:JigMói~Uvo ou CJl1.;ti.c.o 1 1:Jali.e.n:ta.do pela. óe.I1.Ome.rtO 

lo g.<-a. • N e..6:ta. Unha, UUl il1:te.JtpltU...a.ç.â.o não 1:J e. Ó a z ap e.Yl.M em lte.1.a..çâ.o ã. c.o M 

c.l.ênc..<-a. pOIt muo do md.odo -i..YLtlt01:Jpe.Wvo, mM pode. 1:Je.Jt ltepoJt:ta.do a · qu.a.l- . 

q ue.Jt Ó oJuna de. c.ompolt:tam e.rr-to e., c.o Yl./:) e.q ue.I1:te.me.n:te. , apUc.ado ao 1:J ,[g M ói c.a.d o 

cJÜ;t{.c.o de. uma :ta.Jte.óa; onde o du.do critico assurre uma irrportância nu

clear em oposição à observação IX'sitivista da realidade (observação que 
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'. - . ~ 
recolhe os dados sem st:tl:J:rete-los a uma. cn ti.ca) • 

Esta reflexão sobre a rP-alidade é, fer.arenologicarrente, atin

gida fX)r inte.rm2d.io das variações arbitrárias, intrcduzidas em núrre.ro ron 

siàeravelrrente superior ao que pennite o recurso usual da irrlução . 

Para Husserl essas variações garantem a redução do :fenâte..no 

sem perda daquilo que é redu~ido, dancb-nos este processo a própria essên 

da, o ser do objeto, senào o eidos corrposto p:lo invariante que pennane

. ce idêntiro apesar das variações *. Este conceito foi legi t:i.m3.do fX)r 

Husserl , a:no urra. abertura para conclusões rretodolÕgicas aplicáveis à pes 

quisa errpírica. 

Entretanto, a obte.nçã.o dct ~~ênc.-<.a. no -tlulbalho a.qtú ))JtOpo~ta. 

di6vr.e do m'é;todo do 6e.,wmeltoióg-tc.o **, iU:t me.dida. em qu.e a, c.a.pta.ç.ã.o do u

do~ :toJtn.ct-.6e. PO~é>1.vel. a, pcur;tút de. wna. peJr..6pe.ctiva ge.nmc.o - C.On6:tJwc;tlV~ 

:ta..- . ~:ta. co nce.pçã.o de. -<-n.6 p-Uutç.ã.o p-i,ag e:tútna. ac:/rnLte. co nce.b eJt o :ótabCt.elto 

o m:x1elo da Tarefa Critica revela-se, ~rtanto, a::trO uma. ma

neira nova de a1::ordar o problerta da indu:;ão e da dedução, em An.::í.lise de 

Trabalho, representando, inclusive, uma. tentativa de ronciliação e..nt..v-e os 

m2t.cxbs especulativos e ;peracionais . Pode-se dizer, aderrais, que suas 

pror:osições teóricas significam um esforço de generalização de ~stura Il!:. 

t.ocblÓgica, r.o sentido que a tarefa critica ~ssui rondições para ser a

plicada em ronjunção o::rn qualquer outro ~tcxb, CX!ID um rrodelo para cap-

'I; Indica-se o original de J. F. Lyotard - A Fenomenologia. são Paulo 

Difusão Europeia do Livro, 1967, l~ parte l pâg • . 6 

** Esta colocação foi salientada no capo I~ pâgs. 30-1. 
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tar a significação e hier~u:i.. zar o qu.e é fundarren~l.l e o que é atributi-

vo, em qualquer atividade de trabalho . Procedllrentos existentes fOde-

r ão SG utilizar da tarefa crítica para atingir um objeto final em Análise 

cb 'rrabalho - a significação . 

--Seu rrodelo significa, sobretudo , um esforço de S1.:tper<.1.ç <J.o das 

tendênci as operacionistas ao ernp.regar um In2tcdO , em part.e , e speculativo e , 

pJr outro lado, um esforço especulativo voltado a superar a subjetivi dade 

das análises , que ap2sar de não conseguir inteirarrente este escoJ:Xl , reves 

te-se de maior rE'..alisrro, de mais congruente si.stematização. 



SUB-CAPTTULO 111.2 

ESTRUTURA METOVOLUG1CA 

., ' . 
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Não seria válido ooncluir urra proposição desta natureza sem 

fonnular em linhas nl3strils unu proposta lretodolÕgica , apta a definir pri;!! 

c ípios de ação para esta nova al:::orc1.l.gem em AnEli se de Trurolho . 

Paf!.;Ündo do .6C-Itti..do lz..tvüVr..qu-< .. c.o qu.e. .6e. p'LOpõe. a. adotaJe. qu.a.lúo 

(.0.6 c.ompo rte.nteó elo tltaba..c.fw e: -também em /~ e.ltÜ.do 1-z ... i.veéuLqu...tc.O qu.e. a. T CVLe.-

6a. C!t.Iüc..a. pvunue. olLde.l'l{UL e. ..t,Úe.gJtaJL o MO de. ou:tJw.6 mê..todo.6 . 

CalO uma netOOologia essencialrrente fenarl81101Õgica I a Tarefa 

Crítica ce.ntra-se no que é ideal , emoora não possa prescindir dos asp.....~ -

tos factuais do trabalho , p:x:1endo desta fomu associar-se a outros rréto-

dos cem intuito de vir a identificá-los . 

Algtms dentre os lnétodOS descritos e c l assificados no capítu-

lo lI, poderão sGrVir cano diretrizes rretodolÕgicas, aceitando-se sens 

procedinel1~s desde que alinhac10s na investigação do (5) dado (s ) fundarren

tal (ais) ou essencial (ais), mura única diretriz . 

A formulação fenomenolÕgica impÕe à Tarefa Crítica a Obrigato 

r i edade de al:::ordar, por princípio, a vertente i deal e , por exigênci a , a 

factual . 

A oorresporrlência dessas duas vertentes não foi tratada nes

ses te:t."1TOS pela fenarenologia. Todavia, urra aplicação pragnÉ.tica deste 

m:x:b de pensar dentro da Psicologia Aplicada ao Trabalho procede de tIDa 

aceitação das teses oonstructi vistas e oonduz ao estabelecirrento , de um 

lado, dos princípios e , de outro, dos oons€quentes; abrindo duas perspec-

tivas o::mplerrentares no processo de analisar o trabalho - de um lado, a 

ANhlJSE DAS MErAS e, de outro, a ANhlJSE DE SEUS EFEITOS . Decorre que , a 

aplicação da Tarefa Crítica exigirá quer o levantclne nto das rretas organi

zacionais, quer o próprio r esultado prcduto do trabalho. 
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A fim de se exeiTlplificarem as aplicações pragrtÚticas deste ITO 

delo, pode-se estal::€le.cer que dentro da bip::üaridade acirr.J. definida é pos 

sívcl utilizar e subordinar m2tcx'!os distintos. li.. guisa de ilustração po

de-se afirnBr que os procedirrentos do rrét.cx:io da Conferência Técnica pe rrni 

tem efetivar o l eva.ntélrlY'..J1to das t-1EI'l\S do trabalho. Outro recurso indis -, 

pensável, 'para este fim , reside na docurfr-'..ntaçno disponíve l na organização, 

sobre a qual 0- analista poderá proceder analiticarnente IX-rra extrair e lis 

tá- las. 

Analogarrente., para inventariar os aspectos factuais o analis-

ta poderá reCXJrrer aos proce.din'0l1tos p~postos nos rrétodos de observação 

direta (Observação D2scritiva e Instant.anea) ou aos procedi.rrentos de En -

trevista (observação indireta) . Entretanto, de..ntre a for:ITB. :rretodolÕgi-

cas mais indicadas para este levantanEnto afigura-se a da Análise fu"1cio-

na]. do Posto de Trabal110 , bem COITO os procedirrentos utilizaeos na análise 

de CXJnexões fonnuladas na rretodologia de Kurke, que já representam urra tp..J1 

tativa de CXJrrpre.errler a lógica subjacente. 'ao processo operatório, e.m ter-

mos da s~gnificação informacional de cada tarefa. 

O i..rrp::)rtante é assinalar que o decurso rretodolÕgiCXJ da Tare-

fa CrItica pode vir associado a procedirrentos específiCXJs de outros nÉto-

dos , visto que. ela visa integrar pe.rspe.cti vas , desde que estas possam se 

dispor num úniCXJ sentido - e..."{trair o que é essencial num trabalho , t0-

rrando por critério-base a definição de seus aspe.ct.!:?s positivos . 

Esta orientaçao preserva ~e W'Ila. pCVtc.e.ta. de. ob.6eJr.va.ç.ão e 

uma. pCVtc.e.ta. de. <YtZüc.a. . A eSCXJlha dos procedirrentos mais apropriados p3. 

ra tais fins deverá ser feita pelo analista, em função das propriedades 

zretodolÕgicas relevantes de cada um e das propried.:Ldes de seu objeto de 
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análise ( o trabalho ) f levadas em eúnsideração as recorrendações feitas 

na 5eÇ<.=i.o Conceitos G2.rais *, desta tese . 

Esta distinção pc>d ser sintetizada, rapidarrente , no cxe.nplo 

do Administrador, que de rroélo independente dos postos assumidos nesta fun 

çao, apresenta basicarrente por: tarefa crítica seu ato de decisão. 

'lbdavia, outras atividades p:.xlem co-participar de sua eúnste

l ação funcional , COITO no caso de seu trabalho envolver fases de datilogra 

fia, arqui. va.Irel1to de dados e desempenhos eúngêneres . Esses aspectos se

riam a princípio considerados franjais e tã6 logo se haja dete:r:minado no 

gru,.co de atos decisórios, por variação , os processos essenciais - . o ti

po decisão ou rresrro a gênese central de várias decisõés , poder-se-á hie -

rarquizar todos os dcnuis él!::p2Ctos que concorrem positivarr.e.'1te ou O:).-rrt) de 

fasagem na determinação final da tarefa críticai e, inclusive, validar 

seu grau de essencialidade em correlação aos índices de co-participação e 

defasagem. 

Me.:todo.togi.c.ame.n:te., o ponto pJte.:te.ncüdo pela. TAREFA cRfnCA -63:. 

Jt.ii.. o de. f/-xCUt ~ e.mpJte. o fudo C)u;ttco do vLa.ba1.ho ou J., ua pitá pUa. .taJte. Ó a. 9 e.

Jta.doJta., a. paJttiJt do QUe. ~e. podVLâ. !ta.Uona,UZM Qu.a..e.que.Jt ;tJta.ba1.ho , pe..to a..t 
' . . . . 

ca.nce. do ~ e.nüdo o pe.Jta.uo Yl.aLüâ.ve..t da. meZa.. 

Em terrros práticos I no caso do Administrador , o alcance deste 

sentiék:> reside em carpreenier que o processo decisório Cl.lIt1pre a vertente 

real, ou seja, o sentido operacionalizável da(s) rreta (s). COntudo, essa 

essência procurada (ato de decisão em sua gênese e tipo) não é observável 

e, neste r:onto, a m2todologia da TAREFA CRfTICA sup::e o recurso fenorre-

* Vide capo 11.1, pâg. 38 em diante . 
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noló.Jico, na neclida em que passa a manipular os efeitos deste atoemgraus 

conotativos de sua variação real. 

Vada a -t116hLê:Ilc.,W. do Mê;todo C!Ü:ü...co, a lYtU, el'U:e. peJrJ.. pe.c .. :üva 

1te.c.oJUl.e a. dado.6 de.nomt<..vo.6 , .6e.m 0.6 qu.a.-U a fÓg.-i.c.a pItO c.ecUnl e.lU:al da TalLe.

óa C~c.a 6-tc(I./úCt em .u.ngttageJll apena/~ 6·üo.6óó-tca. . PNc..a .óupeJtéi.-.ta, de.ve.

.6 e. e.6 c1.aJ[(!.ceJc.. que a vaJúaç.'ã.o 6 enol1le..nofÓg-tc.a de.VVlá. .6 eJc.. e.mp.'r.egada como UJila 

óOJtn1a de. fteduç.ão clo.6 e.ÓW06 em 6ul'lç.ão dM m"...ta..ó Ql(gaJú.zauoI1a-t.ó, 06 j e;tt

vallle..nte. -tl1ve.ntaJu.aclM, e...6 vc..ã. e..Ma c.oMe.6pollclê:Yl.ua. de. c.wl1w oPeJc..a:tôrJ.,o 

que.. Q1L!1UOnaJc..ã. c.omo el.o deJ1.o.ta:u.vo ou. e..v-tdê:Yl.ua cOMo60Mdofta. * 

A Tat--efa erítica torna-se , assim, um encadearrento de procedi-

rrentos disfOstos à observação de dados e dos que garan·tem subimte.t' esta 

observação a Ulfa crítica, efetuada p:)r rreio das IIvari ações arb.i.trarias l1 de 

urra aplicação do método fenarrenolÕgico, adaptado constructivistamerrte . à 

exigências e:xperirrentais CJue fOssibilitctm, ainda , diversificar em dois 

planos aquilo que é essencial e aquilo que é . franjal. 

Os aspectos franjais pennitem, fOr sua vez , uma segunda e im-

p::lrtante distinção já assinalada anteriorrrente**. . I::e fato, p:::x:1.erão rrere

cer. a designação de atributivos, os fatores que permitirern um grau de co

participação, em terrrDs da gênese real, na construção da tarefa críticai 

enquanto deverão ser considerados rrerarrente ocasionais, os él......"'P=ctos não 

. vinculados intrinsecamente a esse desempenho. I::esta for:tra, a avaliação 

dos fatores atributivos de um trabalho far-se-á at.!:'avés dos parârretros re 

presentativos do "quantum" co-participamc1a criticic1ade de uma tarefa : do 

* Vide e."<Plicações sup1errentares, pâg . 166. 

** Vide pâg . 248. 

--------------------------------------------------------------------', 
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"quantum" contribuan para dar origem ao que vem a ser essençial. 

Assim sendo , a distinção entre os aspectos atributivos e os 

ocasionais prende-se ao sentido constructi vista da obtenção do lIeidos 11 da 

tarefa crítica. 

A iden<tificação destes vincula-se aos caTl)()rta.rrentos intrcx:1u 

zidos além dos_ essenciais, para o alcance do que a tarefa intrinseCéUTente 

exige caro produto; ressa ltando-se os atributivos corro os aspectos que ass~ 

nem um papel instrurre.ntal, frequc...'1terrente indispensável para o deselrpenho 

da tarefa critica e caro ocasioncús aqueles desvinculados diretarrc..rrte des 

se dese:rr~nho. 

Os aspectos franjais p<:::de.u, };X)rtanto, ser êl\.raliados 

a} corro j,nstruIrentos da tarefa critica e roITO tais 

tos };X)sitivos, até quantificáveis };X)r essa relação ; repre

sentando ~_lo que é atrjbuti vo num trabalho e que contri 

bui para a::xrpreender e diferenciar os dados essenciais i 

b) ~ defasagens ou perturbações frente ao deserrpenho da t.a -
refa critica e 1 consequenterrente , quantificáveis};X)r esse 

índice de defasagem intrcduzido i representando fatores ~ 

SiOIEis irrelevantes à operacionalização informativa da me 

ta sistêmica ( eidos ) • 

Pode-re estabelecer, };X)r ronseguinte, que a extração da tare

fa critica proceda da redução a partir dos efeitos e em fur:ção das netas 

organizacionais i porque ela se representa pelo tipo de informação, que iE. 

terliga através do processarrento operatório as netas de um trabalho aos 

seus resultados . 
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Recentes enfcqu'2s epistenolégicos perrni te.m dizer que o cont.cú 

do operatório do trabalho advém da dinamização fus rrctas no plano históri 

co-rontingente. Esta };Ostulação ITOstra-se , até certo p:::mto , ofX)sta à Fe-

I1Cl!í'enologia e irrplica uma con02rx;:ão de cunho piagetiano relati vatrente 
, 
a 

gênese e à estrutura, bem COITO a a02itação da cl-ítica que PJaget faz à r:e. 
siç'.-30 radical de Husserl , fX)r considerar que est.0 tam:::>éJn cairia no psico-

logiSI10, dentr0 de seu n-étodo, r::elo recurso às intuições I no mundo das es 

sências . 

A profX)sta de Piaget pari::. solucionar o lirpasse cieni:.Ífico-fi-

losófico, traçada pelo estudo paralelo das séri.es genéticas fX)r via expe

rlirental e da construç'-ão lógica fX)r via de axioHatização , veio a ÍT1.b--pirar 

a fX)sição aqui adotada . 

Tal questão episterrolÕgica reflete-se nos fundalTentos rretateó 

ricos da TAREFA OOTICA, uma vez que se pretende lógica e e.. .. ),;rx~rlirental-

mente estabelecer as inte.Lligaçães operatórias entLe as vertentes ideal e 

real do trabalho em um fX)sto de ati.vidade· profissional, não através de pro 

cedirrento.s intUitivos, nus pelo recurso de técnicas experirrentais. 

Neste nível, r problema. da continuidade operatória p::x:ie ser 

tratado sllroolicarrente , seglrndo os m::xlelos abai..'{() esqt1.erratizados : 

/ . . 
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Onde : 

processo de validação 

- tU METAS v.<.nc.ulam-.6 e.. .ã: g~neóe.. idud. do tJt.abalJl.O e.. ma,05 

ge..nwc.amen.1e, - ã. 9~ne..6e. da o/tgruU.zaçã.o; 

- o S.H.M. JLe..pJLe.óe..n..ta. o pO.6to de.. .tJr.a.bal . .ho , onde..6e.. p/to

c.eó.6a a c.oYLilnuidade. ope.Jta.tõJtia da.ó veJL.te.nte.ó J...de..a1. 

e. /te.a.l, nwn tJt.ab aliw ; d e.rttJw d e.. uma p eM pe.c..tJ... v a c.o M -

:tJr..u.c..tJ... v ÁÁ.ta; 

- ~ RESU LTAVOS /te.plte.6 e.nta.m a e.xp~e.ó.6ã.o de. c.ompoM:ame.n 

:t0-6 do S. H • M, em teJUn0-6 de. /:, e.U/:, e.ó e.,UM 1 de.rttJto de. 

um pftoc.eó/:'o de. g~ne..6e. fte..a1.; 

- o PROC ESSO VE VALIVAÇÃO de.c.oMe. da aptLe.c..<ação de. ftÇl.-

1,u1;tadM em óunç.ão dM me.:tLL6 que. 0.6 e.xigem 1 

da. C/f..lüc.a do pJW C. c,6/:, o me..diado/t·. 
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t-1etcdologicéllTente , 6 In2Snn esqLl€ffi:l. p:Xle ser reinterpretado enl 

vistà de estabelecer passos ou proceClJ.n-entos a adotar , corro : 

f~ODE LO 2 

OpeJc.auonaLüação da Me;todo.tog.w. da T CUte.6(t cJt2:tic.a. 

A A 
REOOÇ.ÃO --i-

N N L 
Á Á .6 D 
Jool L G E 
I r I I T 
S S C E 
E DAS E DA A R 

M 
METAS OPERAT6RIA I 

.. 

A 
N 
Â 
L 
I 
S 
E 

00 N 
TRABAIRO A 

ç 
Ã 

.. O 

<-

ros 
REOOÇÃO 

RESULTA[X)S ESPERAJ:X)S 

Esse m:x1elo de aplicação rretcxlológica derronstra : 

DA 
TA..~A 

CRf-rrlCA 

19 - que. o S.H.M. pltoc.e.de. a VtaMóollmaç.ão -tYlóOlUnaUOYla,e. da.6 me.ta.6 da olL 

ganização 1 Yla.6 me.ta.6 da c.oYldu;ta; 

2q - que. o Po to de. Tttabal.ha 6uYluona c.omo c.al'lal. de. ve1.c.u.tação da iYl6olUn~ 

ção , ã gu,iÁa de. ~igniMc.a~t.te6 que. dotam de. .óigni6,tc.ado a C.OJULe..6pOIt -

dê.YlCA.iL da.6 gê.nue..6 <..de.al. e. !te.al; e. c.amo áAe.a de. tlLayv~ 6011maç.õe..6 -<.n6o~ 
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39 - que. a de;tvUiJ,Lllação opeJW.;tôJúa óa.Z-.6e. poJt -LYLtvI.JlIê.d[o de. dado.6 a.cüuo-

n.a.-ú." e.m .:tvemo.6 da.ó Jte..6uLtado.6 emp-tJúc.o.6 , ou Ó0/(J/iCi,6 de. c.O/l1)JoJt.tculle.n -

tO.6 , qLLe. pVlJlI,üe.m e.n;Ute.veJL {?, ~~tctbe.le.c.vL a c.oMe..6pondêl1ua do.6 pfu-

110.6 6oJtma..t (-Lde.a,t ) e. c.onüllg e.ltte. (JLe.a-t ) do btabal.lw; 

49 - que. a. expJte..6.6ão opvLatóJ1,i.a. do ;Utaba..eh o pJtOc.e..Ma-.6e. em óO.l!ma.6 c.ompoJt

iame.~ cünam-Lza.dO.l!a.6 da. e..6tJtu..tuJla. -óoJuI1a..ej 

59 que. o pJwc.e.cüme.Y!-to de. REVUÇÃO ê. de.duz-Ldo do pJúl1c1p-Lo de. CAUSALIVA 

VE NORMATIVAj 

69 - que. .toda. e. qua...tqUeJL óOJuna. de. ,c.l1dução peAmUe. c.on;úw.f.eve. a. .6Ltb j e.tivJ..da. 

de. -óctc.e. M c.oMe..6pondê.nUa.6 do pJtoc.e..6.60 de.du..t-Lv o. 

o sexto aspecto abre uma discuss~o específica a respeito do 

uso e da conciliação dos proced.irrentos indutivos e dedutivos I em Anâlise 

de Trabalho , a que se propSs enfrentar a TAREFA CRr-TICA. O M)DEI.D 2 e

vid&!cia a aplicação de um raciocínio mui. to ITBis indutivo que dedutivo 

porque dá prosseguirrento à discussão da continuidade, que tratávarros de 

acordo com o enfoque crítico de Piaget sobre a distinção fenomenolÓgica. 

Os p~incípios de gênese e estrutura abordados no capi tuJo Sis-

terras Organizacionais ' * genericarrente, são agora retarados para estabe-

lecer uma das sequências rretcx:blÕgicas da TAREFA CR1TICA. 

Ve..ó.te. modo, um do.6 ltaUoc1n-LM a. a.do.ta..Jt -ó eAá. . ASCENDENTE ou 

1 NVUTI VO, na. me.cüda que. avtJta.vú de. p!l.oplÚe.dade..6 C.OYl..6.t.Jtu~üv.(Á:t.aó Úle.Jte.n

te..ó ã .e.óg-Lc.a. opeJLatóJÚa do :Uutba..flw podeJt..-.6e.- á. Jtec.onó.tJuú-.f.a, poJt múo de. 

-* Vide pags. 29-32. 
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do o eJ.do6 do :tAabaJ../w 1tC?c.o.toc.â.-fo nwna é> e.qLiêltWt gC?l1wca, o que. pode.-

M 6e.Jt 6wo , pOIt e.XeJlipfo, em pltoc.e.cWlIe.nt06 de. 6,{.mu1.ação, 60b v..{.o. e.xpeJÚ

me.ntal.. . 

Ve. OubLO â.ngu1.o Illuoclo.tóg,tc.o, a TAREFA cRTn CA p(ldVtâ. u.;t,Lü 

Za/L WlI ltac.-tounto VESCENDEf~TE ou VEDUTI VO, na me.dida qLLe. a,:tJtavú de. 

p!top/Úecladeó e,é,6 e.nc.-i..aJ!.M.tM, plLê-de;tvull-tne. a. ré> J tM.c.6a. ré> J c.4ti.c.a. r.6 J de. 

Wll bLab a.e.h o , a paJ'vtLlt de. va/úaçõe..6 lúpo,tê-U.('_cv~ e.faboJc.adM .6oblte. o -tIlVe.l1.tâ. 

/Úo de. muaó . t.6.te. pitO c.ecWlIe. J'Lto peJun,i,.te. c.o J'lJ.,.tJtu,[lt UI1I .6,i,.~.teJlia de. o peJLa -

ÇÕe..6 111a..Ú, e.c.onôtntc.o e. lLauona.e., c.ujO.6 1Le.C.UMO.6 ciUponlv~ pa./ta c.ap:t.oJc. a 

lógica do .tMbafJw e. é>u.bv(. ã,ó . e..6.6ênUM ade.qw:Ull-.6e. , e..6bÚ-tanIe.n-te., ã ElLgo-

J1.0llÚa.. 

Desta forma, e..6pe.Jta-.6e. a.t!tavú de. wna. l1Ie;todofógJ..a que. vJ..óa 

lte;t{JtaJt e. fúvuvc.qu.J..za./t inva/úâ.nUa.6 I pa/ta de;teJurlina.Jt a..6 .taJte.6a.ó de. U/lrt a

tividade. plt06M.6iona..t cuja e.Li.minaç.ã.o ac.aJ(.Jte..te. a e.mnção do C.Mgo * ou 

6unção, C.he.gM uma e..6 ,Ow.tu.M Ite.M eJn AJ'Lâ..e.M e. ele. TJta.ba.fho, que. u.f.tJtapM.6 e. 

Óltagmm.t0.6 de. veJú6ic.ad0.6 ou. de. in60lUnaçõ e..6 M o.e.adaó • PO.6.tuia - .6 e., poJtt.a!!:, 

:to, que. e..6.6a e..6 ,tJw;tUItCL - :tMe.óa c.Jt1üC.CI. - p066ct c.onte.Jt a.fgo Jc.e.a..e.me.nte. 

úti.e. pa/La o pfane.jame.nto e. e.xe.c.u.çao do .:tJc.aba.fho . 

* Ver o sentido em que se aceitou, no capo anterior , pâgs. 180-1, a rede 

finição do posto de trabalho em outros níveis, no caso específico TA

REFA CRÍTICA. 





CONC L USÃ O 

A Análise de Trabalho por sua própria natureza constitui um 

carrp.:> tecnológico intrinsecarrente conflitivo, caracterizado por frEquen

tes contradições no plano de sua furrlarrentação teórica e incertezas no ~ 

bi to de suas aplicações rretcàolÕgicas . 

O irrpacto destas divergências suscitou o interesse e a pesqui 

sa deste trabaTho. 

Ao longo do estudo essas conb.-adições e essas incertezas foram 

sendo su1::rretidas a urra análise, visando reduzir a distância que inúrreras 

vezes se intel:pÕe entre os postulados de natureza teórico-hipotética e ._a 

atuação aplicativa, nem serrpre corretarrente fur'.d.arrentada. 

Em particular rrodo, a carência de um corpo substancial de da 

dos suficientes para cx::rr1fOr uma. infra-estrutura teórica levantou a neces

sidade de se aprofundar a análise, cx:rn vistas à urra sistematização escla

recedora , numa. prirreira colocação. Numa segunda perspectiva o presente 

estudo voltou-se para busca de urna sintese, o que levou ã fonnulação . de 

nova posição rretcx:1olÕgica definida caro Tarefa Critica . 

Para se atender a este propósito, a dissertação teve que per

CXJrrer um caminho ideativo apto a reconstruir a plataforma lógica e técni 
L 

ca das diversas estruturas teóricas e práticas, que fundarrentam e justifi 

cam a Análise de Trabalbo . 

Neste sentido, o passo inicial consistiu em ava..liá-Ia a par

tir do quadro dos objetivos e princípios organizacionais. Esta avaliação 

Pen'nitiú concluir que os grandes niveis organizacionais txXJ.em ser investi 

gados a::ITO arcabouço constitutivo do trabalho e, ademais, de sua - , propr-1.a 

análise que vau possibilitar, reversivelrrente, conhecer a dinâmica organi 
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zaCiOI1c"ll , quer E'l'11 ternos de objetivos norrrativ-os , quer através de cbjeti.

vos de efetivação contingente. 

flrerge daqui a ~ssibilidade de reinterpretar os parârretros 

organizacionais dentro de um enfcque epi sterro lÓgico , buscan:1o porinte.rIn2 

· dio desta interpretação chegar a um purârretro operacionalrrente definido , 

. mas básicarrente alicerçado na ncção do "eidos" fenarenolÓgico sobre o 

qual assentam os objetivos de qualquer trabaTho. 

o passo seguinte decorreu da pr eocupaç.ão em avaliar os rréto

dos a·partir de seus conceitos nucleares. O desdobramento desta preocupa 

· ção talvez seja a maior contribui~o do presente estudo, visto ter engen

drado um sistertE. conceitual de ternos · coordenadores, propíci o a explici-

tar propriedades rre todológicas aptas a justificar e nortear à clQssifica--

· ção dos rrétodos. 

A rrontagem desse sistema de tenros <X)()rdenadores pr oc!ecleu . da 

própria inconsistência ooncei tual encontrada nas referências rretbdolÕgicas . 

Como resultado desta reflexão ooncluiu-se ·que a Análise da 

TrabaTho ·pXle ser entendida através das usuais definições da "job 

· analysisll
, cuja aplica~o J.XX1erá variar desde os enf<:qÚes da "job specific 

atlon" até os da Iljob description" . Leste m::x1o, apresenta-se caro urra. 

unidade , desrrelI\brada deste objetivos cQrrp:::»~tarrentais até objetivos admi -

nistrati vos e/ ou sócio-econêmioos I dependendo do ti~ de agruparrento que 

se atribui aos dados a·partir das tarefas do trabalho, ou seja, das fun

ções de generalização que são de terminadas. 

A compati.bilização desses conceitos elucidou sobre o uso dos 

métodos de Ancuise de Trabalho ~ um rresnn rrét:o::lo pode ser utilizado pa

ra inves tigar descr itores sociológicos e cconânicos , administrativos ou 
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c:::arq.:ortarrentaiSi j ustificando a lX'ssibilidade de pesquisas c:crrpo!.-tan-en-

tais prosseguirem em direção a descritores sécio-econânicos e vice-versa. 

critica-se , lX'rtanto I a frequente dissociação que levaria a 

m:x:1alidades específicas de Análise d _ Trabalho: a do psicólcgo que estu 

daria só CClrq?Ort:arrentos e a do sociólogo ou econanista que rrencionaria ta . 

refas caro ITerO instrucrento dos objetivos da prcdução. A posição crucial 

aqui adotada, voltou-se para a defesa da unidade de Análise de Trabalho 

em função da unidade intrínseca do próprio trabalho, não cabendo, portan

to, desrernbrá-la artificia.lrrente em duas vertentes. 

Além dessas duas vertentes , a sistêmica pautada nos tenros co 

ordenadores conduziu à ordenação das derra.i.s propriedades rretodológicas e 

orientou a critica às lX'ssíveis classificacões permitindo elaborar UItl. sis 
~ -

tema classificatório ' dos rcétodos existentes. Einbora este sist:.eIra não de-

va ser considerado completo , tem caro vantagens fornecer cri térics .rrelhor. 

definidos e derronstrar a viabilidade de se const-YU.ir urna linguagem .rreta

teórica dos te:r:nos classificatórios • . 

A rede destes t:.enTOs coordenadores traduziu, finaJ.rrent.e , um 

sentido classificatório que varia do observável ao significativo . 

'Nesta diretriz defini-se caro '1.lITa alternativa essencial a des 

.crição da Tarefa Crítica. 

Estendendo-re esta prqx:lsição teórica e rretcx:101Ógica - que 

fundarrenta o objetivo de tcdo trabalho - caro a ligação entre c "eidos" 

das rretas organizacionais e a atividade do tr~dor, busca- se em sua 

definição um novo rurro sintético e integrador pclra este vasto carrp:> tecno 

lógico. 
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