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RESUMO

O tema “riscos no trabalho” geralmente é associado ao risco ocupacional que engloba riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos e 
mecânicos, em sua relação com a saúde do trabalhador. Avanços científicos e o progresso tecnológico recentes orientaram mudanças nas 
qualificações requeridas na formação técnica. Novos processos de produção da atualidade, e qualidades como trabalhar em conjunto, resolver 
conflitos, gerenciar riscos, prevenir riscos, são requeridas deste novo profissional. O domínio do “risco”, seu conhecimento, sua compreensão, ser 
capaz de medi-lo e de avaliá-lo marcam diferenças entre os tempos passados e a atualidade, pois os seres humanos estão vivendo em uma 
sociedade de riscos universais, incalculáveis e imprevisíveis. Esse panorama chama a atenção para a relevância da formação do trabalhador, eixo 
do estudo aqui apresentado, cujo objetivo foi investigar representações sociais de “riscos no trabalho” por alunos do curso técnico de segurança 
do trabalho.  A pesquisa se fundamentou na teoria moscoviciana das representações sociais, que busca investigar como se formam, na mente das 
pessoas, opiniões, crenças, valores em relação a sujeitos e objetos que lhes afetam. O estudo, de caráter quantitativo e qualitativo, foi realizado 
em uma instituição federal do Estado do Rio de Janeiro, na modalidade pós-médio do curso de segurança do trabalho, e contou com a 
participação de 20 alunos. Foi aplicado um questionário com situações de “riscos no trabalho” que consistiu de questões de múltipla escolha. 
Buscou-se avaliar o nível de concordância e o nível de importância atribuídos a ações relacionadas a riscos no trabalho, utilizando-se uma escala 
de respostas do tipo Likert de 5 pontos variando, por exemplo, de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. Alguns resultados foram: a) 
acelerar uma obra visando cumprir o prazo de entrega é considerada uma situação de “muito risco” em 59% das respostas; b) Trabalhar sem usar 
Equipamento do Proteção Individual (EPI) foi considerado por 95% do grupo como algo de muito risco; c) A maioria, 68%, discorda totalmente 
que os riscos são sempre visíveis no trabalho, e 48% discorda totalmente que os riscos no trabalho são inevitáveis. Esse material foi 
complementado por entrevista semidirigida, analisada com apoio da análise de conteúdo. A seguinte questão, escolhida como recorte para esse 
trabalho, utilizou a técnica de “indução de metáforas”: “Se Risco no Trabalho pudesse ser uma outra coisa (um animal, um vegetal, um mineral...) 
o que seria? Por que?”. As metáforas expressam, por meio de uma linguagem cotidiana, os significados a respeito de um determinado objeto. 
Algumas metáforas significativas foram: a) Leão: “Se você não souber lidar com ele, se você entrar na jaula, você pode morrer ou sofrer um 
acidente fatal. Tem que saber manusear o leão”; b) Caixa com uma banana de dinamite dentro: “O peão brasileiro é considerado super burro por 
ser curioso, sempre vai ter um para mexer e se machucar”; c) Cobra: “Você não pode confiar porque provavelmente, certamente ela vai te 
morder. Ela pode ser venenosa ou não, mas certamente ela vai te morder”. Em seu conjunto, os resultados demonstraram que elementos da 
representação que coordenam as respostas dos sujeitos expressam o sentimento de “algo que engana”, “que é traiçoeiro”.  Relacionado a tal 
sentimento, “riscos no trabalho” associa-se a características como perigo, morte, imprevisibilidade, cuidado, machucado, falta de prevenção. A 
pesquisa revelou conhecimento superficial e pouco teórico de “riscos no trabalho”, como se os acidentes ocorressem por fatalidade. Aponta a 
relevância de se avançar em pesquisas sobre representações sociais nessa área de formação, valorizando-se os discursos e as práticas de alunos 
de cursos técnicos de segurança do trabalho.
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