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RESUMO
O estudo teve como objetivo investigar representações sociais de “riscos no trabalho” por
alunos dos cursos de Segurança do Trabalho, Edificações e Eletrotécnica. Buscou-se, por meio
do olhar dos alunos, verificar como o conhecimento sobre o tema está sendo construído e
comunicado por estes grupos e de que forma interfere nas suas práticas profissionais. A
pesquisa se fundamentou na Teoria das Representações Sociais (TRS) e em estudos sobre
“riscos”. Foi realizada em duas escolas públicas, uma federal e outra estadual, situadas em dois
municípios da região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. A primeira fase da pesquisa
constituiu-se de um pré-teste. Foi aplicado um questionário de múltipla escolha com situações
de “riscos no trabalho” para 22 alunos do curso de Segurança do Trabalho de uma das
instituições. Buscou-se avaliar o nível de concordância e o nível de importância atribuídos a
ações relacionadas a riscos no trabalho. Da segunda fase, realizada nas duas instituições,
participaram 61 alunos, sendo 22 do curso de Segurança do Trabalho, 18 alunos do curso de
Edificações e 21 alunos do curso de Eletrotécnica. Foi aplicado um questionário de múltipla
escolha com situações de “riscos no trabalho” a todos os alunos, mantendo-se os mesmos
objetivos da primeira fase. Posteriormente foram realizados seis grupos focais, dois em cada
curso: Segurança do Trabalho (Grupo 1 com 10 estudantes; Grupo 2 com 12); Edificações
(Grupo 3 com sete estudantes; Grupo 4 com 11); Eletrotécnica (Grupo 5 com nove estudantes;
Grupo 6 com 12). O roteiro de entrevista para os grupos focais incluiu a técnica de “indução de
metáforas” com a seguinte questão: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa (um
animal, um vegetal, um mineral...) o que seria? Por que?”. Os dados do questionário foram
tratados utilizando-se o software IBM SPSS Statistics 20. Um dos resultados dessa análise
indicou que, nas questões com cenários mais imprevisíveis, as tomadas de decisão são subjetivas,
com variações de interpretação de “riscos no trabalho”. Os relatos obtidos por meio do grupo focal
foram analisados com base na análise de conteúdo temática, que indicou quatro temas-chave
articulados: “Riscos no Trabalho”; “Aceitação”; “Responsabilização” e “Formação”. Os
resultados foram sintetizados em esquemas representacionais inspirados no “modelo
figurativo” proposto por Serge Moscovici na TRS. Tais esquemas expressam um conjunto de
significados em torno de uma imagem sobre “riscos no trabalho”, que pode ser compreendida
pela metaforização, conforme exemplos a seguir. Para o Grupo 1, “riscos no trabalho” objetivase em “ambiente perigoso”, com riscos imprevisíveis (“cobra”), de difícil identificação no
ambiente (“escorpião”). No Grupo 2, “riscos no trabalho” objetiva-se também em “ambiente
perigoso”, imprevisível, que ataca (“cobra”) e a situações perigosas (“tubarão”) que causam
danos fatais. Para o Grupo 3, “riscos no trabalho” objetiva-se igualmente em “ambiente
perigoso” que necessita de sinalizações diversas para alertar dos perigos (“Placas de
sinalização”). No Grupo 4 “riscos no trabalho” objetiva-se em “ambiente de pressões”, com
cobrança e pressão por resultados (“caveira”), demandando sinalização (“Placa Pare”). Para o
Grupo 5, “riscos no trabalho objetiva-se em “ambiente de pressões” diversas (“chefe”) e cujos
riscos são camuflados no ambiente (“camaleão”). No Grupo 6, “riscos no trabalho” objetiva-se
em “ambiente perigoso” com acidentes graves (“caveira”) que geram danos e perdas fatais
(“sangue”). Os resultados mostram “ambiente perigoso” como elemento comum nos grupos, o
que pode indicar pistas para uma representação social de “riscos no trabalho”. O estudo buscou
valorizar os discursos de alunos de cursos técnicos da formação profissional e oferece
contribuições para uma formação mais próxima de demandas laborais dos tempos atuais.

Palavras-chave: Representações Sociais. Riscos no trabalho. Cursos técnicos. Educação
Profissional. Esquema representacional.

ABSTRACT

The research aimed to investigate social representations of "Risks at work" by students of the
courses of Labor safety, Buildings and Electrotechnology. We search through the students'
eyes, verify how the knowledge about the theme is being constructed and communicated by
these groups and how it interferes in their professional practices. The research was based on the
theory of social representations (TRS) and in studies about "risks". It was carried out in two
public schools, one federal and one state located in two neighboring municipalities of the
metropolitan region of the State of Rio de Janeiro. The first phase of the research constituted a
pre-test. A questionnaire of multiple choice with situations of "risks at work" was applied to 22
students of the course of labor safety, of the federal institution. Whe sought to evaluate the level
of agreement and the level of importance attributed to risk-actions on activities at work. The
second phase, held at the two institutions, 61 students participated, being 22 of the Labor Safety
course, 18 students of the Building course and 21 students of the Electrotechnology course. A
multiple choice questionnaire was applied with situations of "risks at work" to all students,
keeping the same objectives of the first phase. Posteriorly six focus groups were conducted,
two in each course: Labor Safety ( group 1 with 10 students ; group 2 with 12 students);
Buildings ( group 3 with seven students ; group 4 with 11 students); Electrotechnology ( group
5 with nine students ; group 6 with 12 students). The script guide used for the focus group
included "the metaphor induction" technique with the following question : If "risks at work"
could be something else (an animal, a vegetable, a mineral....) what would it be ? And why ?
The questionnaire data were treated and analyzed using the IBM SPSS Statistics 20 software.
One of the results of this analysis indicated that, in the questions with more unpredictable
scenarios, decision choices and decision making are subjective, with variations of interpretation
about "risks at work". The reports obtained through the focus group were analyzed based on
the thematic content analysis that indicated four key articulated themes: "Risks at work";
"Acceptance"; "Accountability" and "Formation". The results were synthesized in
representational schemes inspired by the "figurative model" proposed by Serge Moscovici in
TRS. Such schemes express a set of meanings around an image about "risks at work", that can
be understood by metaphorization, according to the following examples : for group 1 "risks at
work" objectified in "dangerous environment", with unpredictable risks (snake), difficult to
identify in the environment ( scorpion). For group 2 "risks at work" objectified also in
"dangerous environment", unpredictable, that attacks (snake), and dangerous situations ( shark)
that cause fatal damage. For group 3 "risks at work" objectified also in "dangerous
environment" that needs varied signs to warn of dangers (signpost). For group 4 "risks at work"
objectified in "pressure environment", with pressures and charges for results ( skull),
demanding signaling (stop sign). For group 5 "risks at work" objectified also in "pressure
environment", various pressures (boss) whose risks are camouflaged in environment
(chameleon). For group 6 "risks at work" objectified in "dangerous environment" with serious
accidents (skull) that generate damage and fatal losses (blood). The results show "dangerous
environment" as a common element in groups, wich may indicated clues to a social
representation of "risks at work". The present research sought to value the discourses of the
students of technical courses of professional formation and offers contributions for a closer
formation of labor demands of the present times.

Keywords: Social representations. Risks at work. Technical courses. Professional Education.
Representational Schema.
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1. INTRODUÇÃO

Profundas mudanças vêm ocorrendo no mundo contemporâneo e no mundo produtivo.
Observamos um acelerado avanço científico, mudanças tecnológicas, mudanças na forma de
produção industrial, mudanças no que se consideram necessidades básicas, mudanças no
consumo, mudanças políticas e econômicas no nível mundial, dentre outras. Tudo isso afeta e
interfere no âmbito educacional ocasionando um direcionamento da oferta de educação visando
atender as novas mudanças e as necessidades que surgem.
Nesse contexto de mudanças e adaptações, principalmente no mundo de trabalho,
encontramos nos Parâmetros curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), as
características que se esperam deste novo profissional, entre elas a disposição para aceitar
riscos. Vejamos a seguir:
Capacidade de abstração, desenvolvimento do pensamento sistêmico, ao contrário da
compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, da criatividade, da curiosidade,
da capacidade de pensar múltiplas alternativas para a solução de um problema, do
desenvolvimento do pensamento divergente, da capacidade de trabalhar em equipe,
da disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do
desenvolvimento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de buscar
conhecimento (BRASIL, 1999, p.24). (grifo da pesquisadora)

Investigar representações sociais de riscos no trabalho para estudantes de cursos
técnicos no campo da educação profissional, de diferentes cursos e de diferentes instituições,
compreendendo as representações sociais sobre “riscos no trabalho” será objeto desse estudo.
O tema “riscos no trabalho”, em artigos acadêmicos, geralmente é associado ao risco
ocupacional que engloba riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos e mecânicos e sua
relação com a saúde do trabalhador. Para as palavras-chave “riscos no trabalho” encontramos
vários registros na base de dados do Google Acadêmico (por exemplo, TAKAHASHI et.al.,
2012; VILELA, 2010; ROCHA, 2010; RIBEIRO et al., 2002; LIMA et al.,1999). Não
encontramos registros que tratam especificamente de representações sociais de “riscos no
trabalho” relacionadas à educação profissional.
Nos textos citados observamos que a maioria das pesquisas relaciona-se à área da saúde
e ao ambiente de trabalho e mais especificamente à saúde do trabalhador, apontando para uma
visão de “riscos no trabalho” voltada para a aplicação das normas de segurança e a utilização
dos equipamentos de proteção individual e para estudos sobre a saúde do trabalhador
(TAKAHASHI et. al., 2012; ANCHIETA et. al., 2011; MARZIALE, 2004). Os resultados
dessas pesquisas mostram a existência de ações tradicionais que seguem procedimentos
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normatizados pelas Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho 1 voltados
para regras, condutas e procedimentos, sem considerar experiências e necessidades dos
trabalhadores para que eles possam compreender tais normas.
No entanto, há pesquisas na área de segurança e saúde que apontam para a necessidade
de compreensão do modo de pensar do trabalhador (NEVES, 2008; BERNARDO, 2002;
PERES et al., 2005; FACCHINI, L. A. et al., 1997) como estratégia para desenvolver um novo
modo de ação levando em conta suas experiências. Na relação “riscos no trabalho”, segundo
esses estudos, as ações com os trabalhadores precisam ir além da prescrição e da obrigação de
procedimentos, considerando também o reconhecimento da necessidade de novas ações
pautadas na experiência do trabalhador. Em alguns desses artigos menciona-se, como
estratégia, a utilização de intervenções educativas.
Observando as pesquisas disponibilizadas no Google Acadêmico percebemos que nos
trabalhos apresentados, as atuações e as intervenções profissionais descritas recebem influência
de concepções que permeiam a educação e mais especificamente a educação profissional.
Abordar alguns autores que tratam da temática da educação profissional se faz necessário.
Segundo Ferretti (2004, p. 402):
A educação escolar, em sentido amplo, preocupada com a formação plena do
indivíduo, como pessoa e como cidadão, contribui para a formação profissional de
maneira indireta, seja por propiciar-lhe o acesso aos conhecimentos disciplinares, seja
por entender que é parte dessa formação a compreensão do contexto em que o
exercício da atividade profissional se realiza ou se realizará. A educação profissional,
como recorte específico da educação escolar, dirige-se, como sabido, à formação
profissional em sentido estrito, completando a formação em sentido amplo

De acordo com o Art.º 6º da Resolução CNE/CEB nº 4/99 e item 6.3 do Parecer
CNE/CEB nº 16/99 (BRASIL, 1999) a Educação Profissional:
Destina-se àqueles que necessitam se preparar para seu desempenho profissional, num
sistema de produção de bens e de prestação de serviços, onde não basta somente o
domínio da informação, por mais atualizada que seja. Deve, no entanto, assentar-se
em sólida educação básica, ferramenta essencial para que o cidadão-trabalhador tenha
efetivo acesso às conquistas tecnológicas da sociedade, pela apropriação do saber que
alicerça a prática profissional, isto é, o domínio da inteligência do trabalho. A nova
exigência é a do desenvolvimento de competências profissionais que permitam ao
cidadão-trabalhador enfrentar e responder a desafios profissionais esperados e
inesperados, previsíveis e imprevisíveis, rotineiros ou inusitados, com criatividade,
autonomia, ética e efetividade. Para tanto, é entendida por “competência profissional
De acordo com o Ministério do Trabalho (BRASIL, 2015): “As Normas Regulamentadoras (NR), relativas à
segurança e saúde do trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos
públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que
possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.
1
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a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades e
valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela
natureza do trabalho”.

Além dos documentos legais e suas orientações, a educação profissional é discutida por
diferentes autores da educação. Podemos citar: Celso Ferretti, Gaudêncio Frigoto, Maria
Ciavatta, Marise Ramos, Ruy Leite Berger Filho, Neise Deluiz, dentre outros.
Ferretti (2000), em seu artigo intitulado “Educação Profissional numa sociedade sem
empregos”, promove uma análise da proposta de educação profissional por meio do exame do
documento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico
do MEC/CNE (BRASIL, 1999). No artigo, o autor faz considerações sobre o que considera
transposição de um modelo de competências cujo significado varia de país para país. Em outro
artigo Ferretti (2004), coloca que o modelo de competências vem atender as necessidades de
um novo modelo produtivo, que flexibiliza a produção, e por consequência a qualificação do
trabalhador precisa ser repensada. Neste novo modelo o saber oriundo da experiência do
trabalhador ganha espaço em virtude do reconhecimento de sua contribuição para solucionar
problemas diários enfrentados pela produção. A essa valorização e incorporação de saberes à
produção dá-se o nome de – modelo de competências.
Outro autor que também estuda e debate a educação profissional é Gaudêncio Frigotto.
Em um de seus artigos (FRIGOTTO, 2001), aponta a subordinação do governo federal a um
projeto de Educação Profissional patrocinado por organismos internacionais. Essa
subordinação é explicitada na Lei de Diretrizes e Bases - LDB (BRASIL, 1996) que, segundo
o autor, segue o ideário do mercado e do capital. Ele apresenta ainda em seu artigo o termo
pedagogia da competitividade, centrada nos conceitos de competência e habilidades que insere
um papel econômico à escola e ao processo de formação profissional (FRIGOTTO, 2001, p.
80-81).
Outra referência na Educação Profissional citada é Neise Deluiz. Em um de seus artigos
(DELUIZ, 2001), a autora cita que o modelo de competências tem sua origem em discussões
no mundo empresarial. Assim como os autores já citados, ela apresenta o modelo de
competências relacionado às novas demandas do mercado e do processo produtivo, à
flexibilização da produção e às inovações científico-tecnológicas, devendo os conhecimentos e
habilidades adquiridos ter uma “utilidade prática e imediata” (apud HIRATA, 1994). O enfoque
das competências penetra assim no campo da educação, com questionamentos quanto às novas
exigências deste modelo.
Outra autora que também aponta a Lei de Diretrizes e bases (LDB) como instrumento
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no qual o conceito de competências assume centralidade nas diretrizes curriculares para o
ensino médio, educação profissional e formação de professores, é Kuenzer (2002). Segundo a
autora “o conceito de competência surge, determinado pelo modo de organizar e gerir a vida
social e produtiva em face da complexificação dos processos de trabalho” (KUENZER, 2002,
p. 2). Sua pesquisa realizada em agosto de 2001, intitulada “Projetos de Educação Profissional
para as novas competências demandas pelo mundo do trabalho”, teve como campo de estudo a
Refinaria Presidente Getúlio Vargas/Repar, vinculada à Petrobras, localizada no município de
Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Os sujeitos da pesquisa foram operadores,
técnicos, supervisores e gerentes. A partir dos dados coletados a autora definiu a categoria
competência como:
[...] a capacidade de agir, em situações previstas e não previstas, com rapidez e
eficiência, articulando conhecimentos tácitos e científicos a experiências de vida e
laborais vivenciadas ao longo das histórias de vida.... vinculada à ideia de solucionar
problemas, mobilizando conhecimentos de forma transdisciplinar a comportamentos
e habilidades psicofísicas, e transferindo-os para novas situações; supõe, portanto, a
capacidade de atuar mobilizando conhecimentos. (KUENZER, 2003a, p. 2)

Seu estudo aponta para o fato de que não basta o domínio de habilidades tácitas ou de
conhecimentos teóricos de forma isolada. Há necessidade de se articular conhecimentos
teóricos e práticas laborais, ou seja, teoria e prática. Prática esta que ultrapassa a mera atividade
repetitiva de um saber fazer prescrito por normas e procedimentos, mas uma “práxis” capaz de
diagnosticar e atuar em situações imprevistas ou de enfrentamento. Segundo a autora, é práxis:
[...] enquanto processo resultante do contínuo movimento entre teoria e prática, entre
pensamento e ação, entre velho e novo, entre sujeito e objeto, entre razão e emoção,
entre homem e humanidade, que produz conhecimento e por isto revoluciona o que
está dado, transformando a realidade. [...] processo não é apenas racional, nele
intervindo afetos e valores, percepções e intuições, que embora sejam fruto das
experiências, inscrevem-se no âmbito das emoções, ou seja, no campo do sentido, do
irracional. (KUENZER, 2003a, p. 15)

Em relação às políticas educacionais da educação profissional, o ponto comum entre os
autores citados é considerar que a reforma educacional implementada no Brasil a partir da Lei
9394/96 – LDB (BRASIL, 1996) e, a seguir, nos dispositivos de regulamentação no que se
refere à Educação Profissional, como o Decreto-Lei 2208/97 (BRASIL, 1997) e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, consubstanciadas no Parecer CNE/CEB
nº 16/99, na Resolução CNE/CEB nº 04/99 (BRASIL, 1999) e nos Referenciais Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional, tem como concepção orientadora o modelo das
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competências, cujo principal objetivo foi estreitar a relação entre a escola e o processo de
acumulação capitalista.
O Plano Nacional de Educação (PNE) 2001-2010 (BRASIL, 2001) apresenta em sua
meta 11 a proposta de triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no
segmento público.
Podemos inferir, após as leituras citadas e os artigos mencionados, que a presença do
profissional técnico de nível médio torna-se cada vez mais necessária e relevante. As novas
demandas produtivas, os novos modelos de gestão e produção, e ainda os avanços científicos e
tecnológicos demandam uma reflexão do tipo de educação profissional que queremos ofertar e
uma análise de como está sendo ofertada.
Nas bases de dados nas quais pesquisei eu não encontrei artigos que relacionassem de
forma direta o tema “riscos no trabalho” no campo da educação profissional. Nos bancos de
dados pesquisados não encontramos estudos de representações sociais sobre “riscos no
trabalho” nessa área. Portanto, a pesquisa a ser realizada revela-se original e pode ser relevante
para a área.
Nesse panorama se inserem os cursos de Segurança do Trabalho, Edificações e
Eletrotécnica, ofertados na modalidade pós-médio. Uma primeira questão que podemos colocar
é: como os estudantes se apropriam dos conhecimentos sobre “riscos no trabalho” transmitidos
nessas disciplinas? Outras questões podem ser decorrentes da primeira: que significados
atribuem à relação “riscos no trabalho”? Quais são os conhecimentos prévios que eles trazem
de suas experiências de vida para o curso?
A tese que propomos, a ser confirmada ou infirmada é de que “o conhecimento sobre
riscos no trabalho influencia as práticas”. Por isso é importante trazer para o centro da análise
os grupos de estudantes, suas experiências e seus discursos sobre o tema.
Para responder a essas questões será adotado o referencial teórico-metodológico das
representações sociais. De acordo com Jodelet (2001, p. 22), as representações sociais são “uma
forma de conhecimento elaborada e partilhada socialmente, com um objetivo prático e que
contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. De acordo com a
autora, a elaboração de uma representação social tem como parâmetro o saber científico
estabelecido e reconhecido, que fornece elementos para a construção de um conhecimento do
senso comum construído por grupos sociais. Ainda para a autora (JODELET, 2005, p. 350358), os conteúdos da representação “formam conjuntos caleidoscópicos de diversos
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constituintes: ideológicos, informativos, cognitivos, normativos, crenças, valores, atitudes,
opiniões, imagens, etc”.
De acordo com Sá (1998), toda representação social envolve em um sujeito (grupo) que
representa e em um objeto representado. Na pesquisa proposta, os sujeitos são estudantes dos
cursos de Segurança do Trabalho, de Edificações e de Eletrotécnica, e o objeto representado é
“riscos no trabalho”.
Dessa maneira, em consonância com o objetivo geral – investigar representações sociais
de “riscos no trabalho” nos cursos de Segurança do trabalho, Edificações e Eletrotécnica – são
propostos os seguintes objetivos específicos:
1- Verificar as matrizes curriculares dos cursos de Segurança do Trabalho, Edificações e
Eletrotécnica das instituições pesquisadas;
2- Identificar nos discursos dos estudantes como eles estabelecem relação entre conhecimento
sobre riscos recebidos no curso e futuras práticas profissionais;
3- Comparar as representações sociais de “riscos no trabalho” elaboradas pelos alunos nos
três cursos: Segurança do trabalho, Edificações e Eletrotécnica.
Para cumprir estes objetivos, organizamos o trabalho em capítulos sequenciais, cuja
finalidade foi a de proporcionar uma melhor compreensão sobre o tema, e de expor como ele
foi abordado e investigado.
Na Introdução apresentamos as mudanças que se impõe no mundo de trabalho em face
dos avanços científicos e tecnológicos da modernidade. Focamos na formação profissional que
precisou se adequar a essa nova realidade, em especial os cursos de formação técnica
profissional. Autores relevantes são citados e apresentado um breve histórico da educação
profissional.
No Capítulo 2, apresentamos uma contextualização da educação profissional, algumas
políticas educacionais para a educação profissional e suas legislações específicas.
Apresentamos brevemente os cursos pesquisados, na modalidade subsequente, e o perfil dos
sujeitos entrevistados.
No Capítulo 3, apresentamos inicialmente a revisão de literatura sobre riscos, em
seguida um quadro de definições de riscos e perigos e seus principais aspectos e finalizamos
este capítulo com o recorte específico da pesquisa.
No Capítulo 4, tratamos da Teoria das Representações Sociais (TRS) como referencial
teórico metodológico para realização da pesquisa. O capítulo foi dividido em aspectos gerais e
contribuições para o estudo, apresentamos em seguida a abordagem processual, utilizada na
pesquisa, com seus principais componentes: a objetivação, a ancoragem e o modelo figurativo,
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e finalizamos apresentando a dualidade conhecimento científico e senso comum presentes em
estudos sobre riscos.
No Capítulo 5, apresentamos a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, que
se subdividiu em: apresentação dos sujeitos e campo da pesquisa, instrumentos de coleta de
dados, e como os dados foram analisados.
No Capítulo 6, apresentamos os resultados da primeira fase da investigação (pesquisa
exploratória): aplicação de um pré-teste que se constituiu de uma entrevista semidirigida e um
questionário de caracterização individual de riscos no trabalho. Ao final são apresentados os
resultados com as análises.
No Capítulo 7, apresentamos os resultados e análises da segunda fase da pesquisa, com
os materiais obtidos através de grupo focal nas duas instituições. Os grupos focais foram
realizados com seis grupos em dias e horários distintos: Escola 1: Curso de Segurança do
Trabalho Grupo 1 (10 alunos) e Grupo 2 (12 alunos). Escola 2: Curso de Edificações Grupo 3
(7 alunos) e Grupo 4 (11 alunos). Curso de Eletrotécnica Grupo 5 (9 alunos) e Grupo 6 (12
alunos).
No Capítulo 8, apresentamos a comparação entre os esquemas representacionais da
representação social de “riscos no trabalho” dos três cursos pesquisados da seguinte forma:
grupos do 2º período (grupo1, grupo 3 e grupo 5) e grupos do 3º período (grupo 2, grupo 4 e
grupo 6).
No Capítulo 9, apresentamos as análises e discussões dos resultados obtidos através do
questionário de caracterização individual de riscos no trabalho, da segunda fase da pesquisa.
Concluímos nosso trabalho com as Considerações Finais, retomando a finalidade da
pesquisa, uma descrição geral das reflexões e questionamentos evidenciados pela investigação
e ressaltando a importância de pesquisas realizadas através do referencial teórico das
representações sociais. Apresentamos também a confirmação da tese propostas e descrevemos
os objetivos alcançados.
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2. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

2.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), se constitui
num marco para a Educação Profissional. O Capítulo III do Título V —«Dos níveis e das
modalidades de educação e ensino»— é totalmente dedicado à Educação Profissional, tratandoa na sua inteireza, como parte do sistema educacional. Em 1999, a resolução CNE/CEB Nº
04/99 (BRASIL, 1999) institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de Nível Técnico e em seu artigo 1º, parágrafo único, cita: “A educação
profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia,
objetiva garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva e social”. No artigo 3º desta resolução são apresentados sete princípios norteadores
da Educação Profissional de nível técnico que se somam aos enunciados no artigo 3º da LDB
(BRASIL, 1996), são eles: I - independência e articulação com o ensino médio; II - respeito aos
valores estéticos, políticos e éticos; III - desenvolvimento de competências para a
laborabilidade; IV - flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização; V - identidade dos
perfis profissionais de conclusão de curso; VI - atualização permanente dos cursos e currículos;
VII - autonomia da escola em seu projeto pedagógico.
A educação profissional é apresentada com um caráter complementar ao ensino médio
(art. 40 e 42) devendo atuar para além da escolaridade formal e para além da escola. Essa
mudança é regulamentada pelo decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 1997) que
desvincula a educação profissional do ensino médio e prescreve que esta modalidade de
educação deve ser um ponto de articulação entre a escola e o mundo de trabalho. Na realidade,
essa articulação visa formar comportamentos esperados pelo mundo do trabalho ou em situação
de trabalho, o chamado ensino por competências. No Brasil, a noção de competências é
proposta nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico:
“as competências enquanto ações e operações mentais”, articulam os conhecimentos (o “saber”,
as informações articuladas operatoriamente), as habilidades (psicomotoras, ou seja, o “saber
fazer” elaborado cognitivamente e sócio afetivamente) e os valores, as atitudes (o “saber ser”,
as predisposições para decisões e ações, construídas a partir de referenciais estéticos, políticos
e éticos) constituídos de forma articulada e mobilizados em realizações profissionais com
padrões de qualidade requeridos, normal ou distintivamente, das produções de uma área
profissional. (MEC/SEMTEC, 2005, p. 10).
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O decreto nº 2.208/97 (BRASIL, 1997), define também os níveis da educação
profissional: básico, destinado a trabalhadores jovens e adultos, independente de escolaridade,
com o objetivo de qualificar e requalificar; um segundo nível, o técnico, para alunos jovens e
adultos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio; e o terceiro, nível
tecnológico, que dá formação superior, tanto graduação como pós-graduação, a jovens e
adultos. De acordo com Berger Filho, 1999, p. 93):
A educação profissional de nível técnico tem organização curricular própria,
independente do currículo do ensino médio. Assim sendo, esta modalidade de
educação profissional será sempre concomitante ou posterior à conclusão do ensino
médio, mantendo, contudo, vínculo de complementaridade.

O vínculo com a educação básica é então definido e prescreve que a educação
profissional precisa ser sempre complementar à educação básica tendo como princípios
norteadores a laboralidade e a flexibilidade. Ainda sobre esse vínculo, Berger Filho (1999, p.
94) descreve:
Após definir esse vínculo com a educação básica, o Decreto 2.208/ 97 admite o
aproveitamento de até 25% do total da carga horária obrigatória do ensino médio,
desde que essas horas tenham sido dedicadas à formação geral que mantenha vínculos
com competências e habilidades requeridas na habilitação profissional que o aluno
venha eventualmente a cursar. Assim, por exemplo, os princípios de matemática
financeira, ou estudos de língua portuguesa mais voltados para uma redação formal,
o domínio de uma língua estrangeira, ou ainda, algumas noções básicas de direito do
trabalho; enfim, aquilo que, compreendido como parte da educação geral do
indivíduo, já estabelece uma ponte com a educação profissional, poderá ser na
educação profissional considerado como currículo cumprido.

Outro aspecto importante regulamentado pelo decreto nº 2.208/97, apresentados por
Berger Filho (1999), são as competências da organização curricular para a educação
profissional que ficam assim definidas: “A União, através do Conselho Nacional de Educação,
proposta do Ministério da Educação, estabelece diretrizes curriculares nacionais que devem
descrever competências e habilidades básicas, por áreas do setor produtivo, e indicar a carga
horária mínima necessária para a obtenção de uma habilitação profissional em cada uma dessas
áreas. Aos sistemas de ensino federal e estaduais cabe estabelecer o currículo básico, deixando,
no caso da educação profissional, 30% da carga horária mínima para que as escolas possam
renovar permanentemente seus currículos, independente de prévia autorização de qualquer
órgão normativo — o que deverá agilizar as adequações da escola às demandas colocadas pelo
avanço do conhecimento e pelas transformações do setor produtivo”. (BERGER FILHO, 1999,
p. 94).
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Mais adiante o decreto 2.208/97 (BRASIL,1997), que até então era o principal
instrumento legal da educação profissional, é revogado pelo decreto 5.154 de 23 de julho de
2004. Esse decreto possibilita a flexibilidade à educação profissional, de forma especial no
nível médio.
Entre os documentos que orientam a implantação da reforma do ensino médio,
consubstanciada no Parecer CEB/CNE no 154, de 25 de junho de 1998 (BRASIL, 1998), e na
Resolução CEB/CNE no 3, de 26 de junho de 1998 (BRASIL, 1998), estão os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). De acordo com Domingues, Toschi e
Oliveira (2000, p. 64) nesse momento fica evidenciado que mudanças curriculares fazem parte
da política de desenvolvimento de um país devendo-se articular com este projeto, e este fato
explica a centralidade que o planejamento curricular ganha nas reformas educativas em curso
no país: Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Médio e Diretrizes
Curriculares Nacionais para a educação básica e superior. Nesse contexto de mudanças
curriculares, a formação para o trabalho também ganha centralidade, diante da necessidade de
preparar para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, dinâmico e tecnológico.

[...] a formação básica a ser buscada no Ensino Médio se realizará mais pela
constituição de competências, habilidades e disposições de condutas do que pela
quantidade de informação. [...] às escolas de Ensino Médio cabe contemplar, em sua
proposta pedagógica e de acordo com as características regionais e de sua clientela,
aqueles conhecimentos, competências e habilidades de formação geral e de
preparação básica para o trabalho (DCNEM, In: Parâmetros curriculares nacionais:
Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 1999, pp. 87-100-101).

O curso subsequente é uma das modalidades ofertadas pela educação profissional. Esta
modalidade é geralmente oferecida no horário noturno e alcança na sua maioria alunos
trabalhadores. São alunos que superam limites de cansaço físico e mental, após um dia de
trabalho, para obter uma oportunidade de ascensão profissional e social.
Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004) - Regulamenta o § 2º do art.
36 e os arts. 39 a 41 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Em seu artigo 4º trata mais
especificamente da educação profissional técnica de nível médio e cita a modalidade
subsequente.
Art.4o A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2o
do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei no 9.394, de 1996 (BRASIL,
1996), será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observados:
I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho
Nacional de Educação;
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico.
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1o A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio
dar-se-á de forma:
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental,
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica
de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para
cada aluno;
II -concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental
ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a educação
profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de
matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer:
a)
na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis;
b)
em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades
educacionais disponíveis; ou
c)
em instituições de ensino distintas, mediante convênios de
intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos
pedagógicos unificados;
III - subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio.
(grifo da pesquisadora)

A pesquisa contemplou alunos dos cursos de Segurança do Trabalho, Edificações e
Eletrotécnica desta modalidade subsequente.
Percebemos claramente como as mudanças da modernidade resultantes dos avanços
científicos e tecnológicos, que trouxeram mudanças no setor produtivo e nas relações de
trabalho, interferem diretamente na educação. Esse contexto de mudanças exige o
desenvolvimento de novas habilidades cognitivas e comportamentais, entre elas o
enfrentamento de novos riscos gerados pelos avanços e pelas mudanças ocorridas e
posicionamentos e decisões em situações de riscos no trabalho.

2.2 OS CURSOS PESQUISADOS
Como política de desenvolvimento e valorização da “educação profissional” e
tecnológica de nível médio, o MEC iniciou, em 2007, a elaboração do Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos (CNCT), um dos marcos do centenário da educação profissional no Brasil. A
proposta de organização da educação profissional por eixos tecnológicos tem o Decreto nº
5.773/2006 (BRASIL, 2006) como referência inicial, e se refere à criação do Catálogo Nacional
dos Cursos Superiores de Tecnologia. Em junho de 2008, esta metodologia de organização da
oferta de cursos baseada em eixos tecnológicos foi também estendida à “educação profissional”
técnica de nível médio através do parecer CNE/CEB nº 11/08 (BRASIL, 2008). O Catálogo foi
estabelecido com o objetivo de organizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de
nível médio. Para o MEC, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, baseado em eixos
tecnológicos:
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[...] proporcionará um adequado mapeamento da oferta da “educação profissional”
técnica de nível médio, desde a implantação das diretrizes curriculares nacionais, e
possibilitará a correção de distorções, bem como fornecerá importantes subsídios para
a formulação de políticas públicas respectivas (Oficio GM/MEC nº 203/2007 cf.
Parecer CNE/CEB nº 11/2008).

O referido catálogo torna-se um referencial para subsidiar o planejamento dos cursos e
correspondentes qualificações profissionais e especializações técnicas de nível médio. O
catálogo foi dividido em 12 eixos tecnológicos. O curso de Segurança do Trabalho faz parte do
eixo Segurança. O curso de Edificações faz parte do eixo Infraestrutura. E o curso de
Eletrotécnica faz parte do eixo Controle e processos industriais.
De acordo com o decreto nº 5.154/2004 2 (BRASIL, 2004), os cursos da Educação
Profissional de nível médio podem ser oferecidos nas modalidades integrada ao ensino médio,
concomitante e subsequente ao ensino médio.
Nas instituições que se constituíram em campo da pesquisa – Instituto Federal do Rio
de Janeiro (IFRJ) e Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (Faetec), os cursos
técnicos de Segurança do Trabalho, Edificações e Eletrotécnica são ofertados na forma
subsequentes ao ensino médio, no período noturno, com duração de três ou períodos. A
modalidade subsequente atende aqueles alunos que já concluíram o ensino médio e necessitam
combinar trabalho e estudo. Esta modalidade possui especificidades em seus alunos, que a
distingue das outras modalidades. Sobre esta realidade, Fischer e Franzoi (2009, p. 43) afirmam
que:
O crescimento da demanda de jovens e adultos trabalhadores por escolarização, ou
sua complementação visando à inserção, manutenção e progressão no mercado formal
de trabalho, ou ainda como forma de se qualificarem com vista à realização de uma
«outra economia» e exercício pleno da cidadania, têm provocado o reconhecimento
das especificidades desses alunos e exigido abordagens pedagógicas e curriculares
próprias. A experiência do trabalho, independente do ciclo de vida em que o ser
humano se encontra, problematiza sobremaneira o entendimento de «aluno».
Interroga, por consequência, a relação entre prática e teoria, entre trabalho/outras
experiências da vida e a instituição escola. É tal a relevância disso que o mais
adequado seria falarmos de trabalhador-aluno e não de aluno-trabalhador, como o
fazem alguns estudiosos, em função do peso substantivo do trabalho na constituição
desses sujeitos.

2

Segundo orientação deste Decreto nº 5.154/2004, a articulação entre a Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, prevista neste Catálogo Nacional, e o Ensino Médio, como etapa da consolidação da Educação Básica,
poderá ocorrer nas formas integrada, contando com matrícula única para cada aluno; concomitante, na qual a
complementaridade entre a Educação Profissional e o Ensino Médio pressupõe a existência de matrículas distintas
para cada curso, podendo ocorrer na mesma instituição de ensino ou em instituições de ensino distintas; bem como
na forma subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.
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Estes cursos estão inseridos no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNTC), cuja
orientação é norteada por eixos tecnológicos3. Esta organização segue o parecer CNE/CEB
nº11/2008, instituído pela Portaria Ministerial nº 870/2008 (BRASIL, 2008). O Catálogo
proposto foi estruturado a partir de 12 eixos tecnológicos que reorganizavam o quadro de áreas
profissionais, e compreendiam em sua implantação 155 denominações de cursos técnicos de
nível médio. O referido Catálogo apresenta as seguintes disposições por eixo tecnológico:
breves descritores dos respectivos eixos tecnológicos, nomes das habilitações profissionais ou
cursos técnicos de nível médio e respectivos descritores e cargas horárias mínimas dos cursos,
possibilidades de temas a serem abordados, bem como de atuação profissional e infraestrutura
recomendada.
No referido catálogo o curso de segurança do trabalho se encontra no eixo tecnológico
Segurança, na habilitação Técnico em Segurança do Trabalho.
O objetivo do Curso Técnico em Segurança do Trabalho é formar profissionais técnicos
de nível médio de acordo com as tendências tecnológicas da região e em consonância com as
demandas dos setores produtivos. O profissional Técnico em Segurança do Trabalho deverá
apresentar competências e habilidades para realizar trabalho em equipe; conhecer e interpretar
a legislação e as normas técnicas de segurança, saúde e meio ambiente, atuando na gestão
integrada; aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho; operar equipamentos
próprios no campo de atuação; coordenar planos de atendimento em situações de emergência;
coletar, organizar e registrar dados relativos ao campo de atuação; reconhecer e avaliar os riscos
profissionais a que estão expostos os trabalhadores e identificar as formas de prevenção de
acidentes; identificar e avaliar rotinas, protocolos, instalações e equipamentos; atuar em
consultoria sobre segurança do trabalho; realizar palestras e treinamentos para informar os
trabalhadores sobre os riscos ocupacionais e a sua prevenção e utilizar recursos e ferramentas
de informática na confecção de relatórios, tabelas e apresentações. A duração do curso é de
quatro semestres, totalizando 1350 horas acrescidas de 480 horas de Estágio Curricular
obrigatório. As etapas do curso são sequenciais. Não há terminalidades parciais. Após a
conclusão do último período, o aluno recebe o diploma de técnico, desde que tenha realizado o
estágio ou possua atividades de prática profissional, como previsto no Regulamento do Estágio
Curricular Supervisionado para Cursos Técnicos. (Fonte: Matriz Curricular do IFRJ).

O Parecer CNE/CEB nº 11/2008 caracteriza eixo tecnológico como sendo a “linha central de estruturação de um
curso, definida por uma matriz tecnológica, que dá a direção para o seu projeto pedagógico e que perpassa
transversalmente a organização curricular do curso, dando-lhe identidade e sustentáculo”.
3

30
O curso de Edificações, de acordo com o CNCT, pertence ao Eixo Tecnológico de
Infraestrutura. O curso é oferecido nas modalidades Concomitante/Subsequente ao Ensino
Médio. A estrutura curricular do curso técnico de nível médio em Edificações observa as
determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional de nível Técnico, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação
Profissional de nível técnico e no Decreto nº 5154/04. O Curso Técnico de Edificações tem
como pressupostos promover uma educação científico-tecnológica e humanística visando à
formação integral do profissional-cidadão crítico-reflexivo, com competências éticas e técnicas
e em condições de atuar no mundo do trabalho. A necessidade de construção de prédios, seja
para fins residenciais, comerciais ou industriais; as necessidades de estradas e de saneamento
se interligam em busca de um mercado atual globalizado, exigindo mudanças tecnológicas e
um equilíbrio harmônico com o meio ambiente. O Técnico em Edificações trabalha na
construção civil e nas indústrias de materiais de construção e pode atuar em laboratórios de
pesquisa e desenvolvimento, planejamento, orçamento, projetos, gerenciamento, controle e
execução de obra. (Fonte: Matriz curricular Faetec)
De acordo com o CNCT, o curso técnico de nível médio em Eletrotécnica pertence ao
Eixo Tecnológico de Controle e Processos Industriais. O curso é oferecido nas modalidades
Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio. A estrutura curricular do curso Técnico de Nível
Médio em Eletrotécnica observa as determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional de nível Técnico, nos Referenciais Curriculares
Nacionais da Educação Profissional de nível técnico e no Decreto nº 5154/04 (BRASIL, 2004).
A organização do curso está estruturada na matriz curricular, por componentes curriculares
distribuídos em 3 (três) etapas, com terminalidade correspondente a qualificação profissional
identificada no mercado de trabalho. Tem como pressupostos promover uma educação
científico-tecnológica e humanística visando à formação integral do profissional-cidadão
crítico-reflexivo, com competências éticas e técnicas e em condições de atuar no mundo do
trabalho. Deve ser capaz de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos científicos e
tecnológicos e de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no desenvolvimento de
inovações científicas e tecnológicas. O curso dedica-se ao estudo das aplicações técnicas da
eletricidade. (Fonte: Matriz curricular Faetec)
A escolha dos cursos levou em consideração a relação direta destes com a questão do
risco no trabalho. A escolha das instituições levou em consideração serem renomadas
instituições de formação técnica e tecnológica e a facilidade de acesso a estas instituições.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 RISCOS NO TRABALHO

Muitos autores abordam a questão do risco nos mais diversos aspectos: riscos no
trabalho de forma geral, riscos no trânsito, riscos na saúde, riscos sociais dentre outros. As
causas que originam o risco, as formas de lidar com ele, também despertam tendências diversas.
Diante de um tema tão presente na história das sociedades, inúmeros estudiosos como Lupton,
Beck, Bernstein, Douglas, dentre outros, elaboraram suas teorias sobre risco. Suas
contribuições norteiam a maioria dos estudos sobre risco citados a seguir.
Lupton (et al., 1999) cita o papel de destaque que o tema risco desempenha na vida
social contemporânea e apresenta, na introdução de seu livro, as três maiores perspectivas
teóricas sobre risco que surgiram desde os anos de 1980 e ganharam impulso nos anos de 1990.
A primeira perspectiva é a de Mary Douglas, que adota uma abordagem antropológica cultural
(DOUGLAS AND WILDAVSKY, 1982; DOUGLAS, 1985,1990,1992). A segunda
perspectiva é a de Ulrich Beck, que com a edição de seu livro “Sociedade de Risco” (BECK,
2011), contribui fortemente para uma visão sociológica do risco. Similarmente a Beck, a autora
apresenta o sociólogo inglês Anthony Giddens (1990, 1991, 1994, 1998), que também trouxe a
influência da sociologia para um diagnóstico do papel do risco na sociedade. A terceira
perspectiva é de Michel Foucault, que apresenta uma abordagem que explora os caminhos
utilizados pelos governos para gerenciar e regular a população, através de um discurso de risco
(CASTEL, 1991; EWALD, 1991; O’MALLEY, 1996; DEAN, 1997). Lupton (et al., 1999)
identifica estas três abordagens respectivamente como “cultural/simbólica, sociedade de risco
e governamentalidade”.
A autora argumenta que, embora haja diferenças entre estas abordagens, existe uma
preocupação comum entre elas que é levar em conta os aspectos social e cultural de forma mais
ampla e o contexto histórico no qual o risco como conceito deriva, e ainda, o contraste com a
abordagem técnico-científica sobre o risco. A abordagem técnico-científica tem seu foco na
“identificação do risco, mapeamento dos fatores causais, construção de modelos preditivos de
relações de risco e as respostas das pessoas a vários tipos de riscos e propor caminhos para
limitar os efeitos do risco” (LUPTON, et al., 1999, p. 2). Tudo isso através de uma abordagem
racionalista que se utiliza de perguntas que medem e calculam cientificamente estas questões,
ou seja, uma ciência do risco calculado. Para Nick Fox (apud LUPTON, et al., 1999, p 12) “a
ciência do cálculo de risco é algo emblemático do modernismo [...].” Segundo Lupton (1999,
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p.2), os que trabalham nesta linha utilizam estudos psicométricos sobre risco, e avaliam que o
risco é percebido individualmente de acordo com quadros de percepção e entendimento que
estrutura seus julgamentos: “Pouca atenção é dada ao contexto histórico, cultural e social onde
algumas ‘heurísticas’ são desenvolvidas e funcionam”.
A Figura 1 é uma reprodução da ilustração do processo de avaliação de risco de uma
publicação do governo britânico (LUPTON, 1999, p. 14), que sugere uma ‘simples, lógica
sequência de passos’, para ser tomada para identificar e gerenciar risco (DEPARTMENT OF
THE ENVIRONMENT,1995: 5):

Figura 1: Fluxograma de Processo de Avaliação de risco

Figura 1: Da intenção ao gerenciamento de Risco (Department of the Environment,1995: 5)

Lupton (et al.,1999) coloca que antes da era da modernidade, risco era um termo neutro,
que envolvia probabilidades de ganhos e perdas. Alto risco era associado a algo com grande
potencial de significante perda ou significante recompensa.
Para Douglas (1992, p.78), que adota uma abordagem antropológica cultural, o que é
considerado risco, e quão sério esse risco é pensado ser, será percebido de forma diferente
dependendo da organização ou agrupamento ao qual a pessoa pertença ou com que se
identifique, assim como desastres, acidentes ou outra ocorrência negativa que ocorre em uma
cultura (DOUGLAS, 1992, p.78).
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Beck (2011, p. 13) é um dos principais autores que abordam a problemática de risco.
De acordo com o autor, “na modernidade tardia, a produção social de riqueza é acompanhada
sistematicamente pela produção social de riscos”. Riscos estes que, acrescenta o autor, “são
desencadeados numa medida até então desconhecida”.

Ainda para ele, “o processo de

modernização legitimado em seus efeitos por longo tempo, como um esforço para superar a
miséria, agora é também um processo que distribui riscos” (BECK, 2011, p 25).
Os riscos estão presentes em nossas vidas desde sempre, isto é um fato. “Viver é muito
perigoso!” Já dizia Guimarães Rosa. Não há como vivermos sem correr riscos. Mas estes riscos
são frutos de escolhas, ações e decisões, em sua maioria pessoais, resultantes de nossos hábitos
e estilo de vida. Wilde (2005, p.17) menciona que todas as nossas decisões são arriscadas, sendo
assim muito difícil estarmos seguros sobre os resultados de nossas decisões. O autor discute o
comportamento humano diante do risco, principalmente no trânsito, mas sob um aspecto mais
individual de tomada de decisão pessoal. Mais adiante apresenta a abordagem motivacional
como alternativa para mudança do indivíduo, partindo da necessidade de se reduzir o nível
aceito de risco:
a quantidade de risco em que querem incorrer (WILDE, 2005, p.24). Pessoas mudam
seus comportamentos em resposta à implementação de medidas de saúde e segurança,
mas a qualidade e a quantidade de risco da maneira em que se comportam não
mudarão, a menos que essas medidas sejam capazes de motivar as pessoas a mudar.

O nível aceito de risco “representa a ‘causa causans’ a ‘causa que causa’, ‘a causa das
causas’, a ‘causa raiz” (WILDE, 2005, p.184). Em resumo, o autor coloca que “o risco está nas
pessoas e que o caminho seria abaixar o nível de risco de acidentes que eles estão querendo
aceitar” (WILDE, 2005, p. 130). O mesmo autor acrescenta ainda que o fato de existirem
pessoas tão diferentes umas das outras em habilidades, motivações e percepções de risco, isto
também diferencia o nível de percepção e aceitação de riscos. Beck (2011, p. 37) também
aponta a influência dessa diversidade: “No que diz respeito aos referenciais dos riscos em
termos de valores e interesses, tal pluralização é evidente: alcance, urgência e existência de
riscos oscilam com a diversidade de valores e interesses”.
Beck (2011, p.26) traz esta discussão sobre o risco para um patamar mais elevado e sério
em suas consequências. Ele traz a reflexão de que os riscos da modernidade trazem ameaças
globais, que não alcançam apenas o indivíduo, mas toda a humanidade. São riscos que, segundo
o autor, “apresentam uma nova característica [...] eles já não estão vinculados ao lugar em que
foram gerados”, ameaçando assim a vida do planeta. Desta forma, a poluição iniciada em um

34
lugar pode ser levada pelo vento, pelas águas dos rios e atingir áreas distantes, onde não foram
geradas.
Beck (2011, p. 43-45) reforça essa visão da globalização dos riscos civilizacionais “[...]
do universalismo das ameaças, independente dos lugares onde são produzidas: cadeias
alimentares interligam cada um a praticamente todos os demais na face da Terra”. O autor
apresenta o efeito bumerangue contido nessa globalização dos riscos: “[...] nem ricos nem
poderosos estão seguros diante deles [...] cedo ou tarde se atinge a unidade entre culpado e
vítima [...] a Terra se tornou um assento ejetável, que não mais reconhece diferenças entre pobre
e rico, branco e preto, sul e norte, leste e oeste”.
Outra questão sobre riscos apresentada por Beck (2011) diz respeito à falta de
regulamentação adequada de proteção e segurança, principalmente em países do terceiro
mundo, o que acaba conduzindo a uma legitimação dos riscos e muitas vezes de seus danos.
Sunstein (2002, p. 8-10) contextualiza a necessidade de regulamentação citando que
melhorar a segurança, reduzir riscos e prolongar vidas são alguns dos objetivos que tem
conduzido as principais políticas governamentais. Mas a falta de uma avaliação adequada
conduz a gastos com problemas considerados pequenos, que atendem em curto prazo aos apelos
públicos, cujos resultados produzem efeitos secundários indesejáveis, tendo como resultado
uma situação pior que a inicial. Desta forma, riscos pequenos e desnecessários são
regulamentados sem necessidade. Beck (2011, p. 51) menciona a “cegueira” cultural da
população em relação aos riscos. Ainda segundo Sunstein (2002), o pensamento comum leva
as pessoas a temer a coisa errada e os governos tendem a responder ao clamor popular mesmo
que esse temor seja sem fundamento, provocando custos quando não há necessidade. Da mesma
maneira, o pensamento comum leva as pessoas a não temer o que deveriam temer, conduzindo
os governos a serem indiferentes àquilo que deveriam realmente promover através de políticas
públicas e ações em benefício da população.
A ideia central apresentada por Sunstein (2002, p. 9-10) é a necessidade da “análise de
custo-benefício” em qualquer tomada de decisão sobre riscos e perigos, pois se constitui uma
ferramenta prática, um caminho consciente de ação, mostrando as possíveis limitações e
aumentando a probabilidade das leis e da política atuarem para os objetivos que a humanidade
anseia. Para Freitas e Gomez (1996/1997, p.493), análises devem ser feitas “em função de seus
benefícios para a sociedade”.
As aplicações do conceito de risco, por parte dos profissionais das mais diversas áreas
do saber, parecem estar definidas de acordo com a lógica da previsibilidade do potencial de
perdas e danos (YATES e STONE, 1992). Entretanto, conforme Peres:
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[...] é muito mais difícil obter uma definição do que é o risco por parte de uma
população “leiga”, cujos saberes diferem em sua origem e construção, daqueles dos
avaliadores técnicos que trabalham o conceito de risco” [...] as análises técnicas de
riscos tendem a subestimar (ou ignorar) a dimensão social, a qual, inevitavelmente,
constitui-se num dos principais determinantes das atitudes/ respostas de um indivíduo
ou grupo populacional frente ao(s) perigo(s) a que está(ão) exposto(s). (2002, p.135136)

Sobre essa questão, Beck (2011, p.036) parafraseia uma expressão célebre:
racionalidade científica sem racionalidade social fica vazia, racionalidade social sem
racionalidade científica, cega. Podemos fazer uma relação entre o pensamento comum citado
por Sunstein (2002) e a “cegueira” cultural apresentada por Beck (2011), pois ambos conduzem
a população a ignorar os perigos reais que contraditoriamente não são tão visíveis. A população
clama pelo imediato, pelo tangível, e Beck (2011, p. 54) coloca que “justamente essas
evidências do tangível deixam de valer nas sociedades do risco. O visível incorre nas sombras
de ameaças invisíveis [...] O invisível não pode competir com o visível. O paradoxal é que,
justamente por isto, os riscos invisíveis acabam ganhando a parada”.
O conhecimento do risco em todos os seus aspectos se faz necessário e também sua
ampla divulgação. Sobre isso Beck (2011, p. 56) afirma: “A sociedade do risco é, nesse sentido,
também a sociedade da ciência, da mídia e da informação”. Informações estas, disseminadas
na sociedade, justificando os riscos em nome da fome, da segurança, da modernidade, da saúde.
Sobre esse tema Freitas e Gomez (1996/1997, p. 488-489) afirmam que:
Se, por um lado, os avanços científicos e tecnológicos contribuíram para a redução da
prevalência de determinadas doenças associadas à fome e às pestilências, por outro,
fizeram surgir e aumentar novos riscos, como os radioativos, químicos e biológicos,
fundamentalmente diferentes em termos de características e magnitude dos
encontrados no passado e atribuídos à natureza ou a Deus, passando a fazer parte do
cotidiano de milhões de pessoas nos seus locais de habitação ou trabalho, na cadeia
alimentar, no solo que pisam, no ar que respiram, nas águas que consomem.

Hoje em dia as informações, a utilização da mídia, os discursos políticos, seguem o
curso do capital industrial, dos avanços tecnológicos, e os profissionais de diversas áreas
seguem este discurso. Atuar reflexivamente sobre estas questões relacionadas ao risco nos
diversos cursos de formação profissional pode ser um caminho para o enfretamento necessário
e talvez uma mudança.
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3.2. PRINCIPAIS ASPECTOS

Riscos e Trabalho são palavras que carregam uma multiplicidade de significados. Por
isso, consideramos fundamental apresentar algumas definições destes termos. Diferentes fontes
foram utilizadas para coleta destas definições: artigos, livros e dicionários especializados.
As definições apresentadas por diversos teóricos e pelas diferentes áreas sobre o tema
da pesquisa são fundamentais para o presente estudo, pois permitem a verificação de possíveis
desvios que resultam na elaboração de “teorias” produzidas pelo senso comum. Uma
caracterização é possível com base numa distinção. Partindo dos conceitos “oficiais” podemos
distinguir e caracterizar a representação social de riscos no trabalho por alunos dos cursos
Técnicos de Segurança no trabalho, Edificações e Eletrotécnica. Identificar e caracterizar estes
discursos podem contribuir para redefinição de metodologias e conteúdos na formação dos
alunos pesquisados.
Luhmann (2006) sugere o conceito de risco baseado na distinção com o de perigo. Desta
maneira, apresentaremos também a definição de perigo. Como as palavras risco e perigo são
utilizadas erroneamente como sinônimos, sua conceituação e distinção é fundamental para os
objetivos desta pesquisa. Tratar esses conceitos como sinônimos pode conduzir a equívocos na
interpretação dos resultados. A distinção permite também que se verifique se os conceitos estão
sendo aplicados erroneamente pelos sujeitos da pesquisa em suas definições.
Cabe destacar que, baseados no referencial teórico das representações sociais, os
conceitos do senso comum (saberes cotidianos, crenças...), não são formas inferiores de
pensamento, mas são saberes que cumprem uma função no contexto em que são produzidos
(JOVCHELOVITCH, 2011).
Em sua pesquisa seminal (1961/1976), Moscovici revela que o conhecimento do senso
comum não se desvaloriza quando é transformado em uma representação social pela esfera
pública. Jovchelovitch (2011) menciona que a representação social é um saber, embora não seja
idêntico ao saber científico. O conhecimento do senso comum é um saber que não perde a
racionalidade, mas assume uma outra racionalidade: “Percebemos então do que se trata: a
formação de outro tipo de conhecimento adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros
critérios, em um contexto social específico” (...) retrabalhando o saber científico como lhe é
conveniente. (MOSCOVICI, 2012, p. 25).
Luhmann (2006) afirma que “em nossos dias, o conceito de risco aparece nas mais
diversas especialidades científicas e inclusive nas mais variadas ciências” (p. 45). Riscos,
segundo Beck (2011)9, "são formas sistemáticas de lidar com os perigos e as inseguranças
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induzidas e introduzidas pelo próprio processo de modernização". Para Hayes (1992), o
conceito de risco é um campo acadêmico que não tem fronteiras definidas, frequentemente
apresentando lacunas de coerência conceitual.
Para Codo (1997), a definição de trabalho pressupõe que é “uma relação de dupla
transformação entre o homem e a natureza, geradora de significado” (1997, p. 26). Para Marx
(1993), o trabalho é uma capacidade de transformar a natureza para atender necessidades
humanas. O conceito apresentado por Grisci (2006), que define trabalho como “trabalho
abstrato”, tem forte identificação com o trabalho dos tempos modernos e vivenciado pelos
sujeitos da pesquisa. Para este autor, trabalho “é o conjunto de atividades corporais, intelectuais,
criativas, afetivas e comunicativas, inerentes ao trabalhador, atualmente valorizadas e
demandadas como imposição normatizadora de que o trabalhador se torne sujeito ativo do
trabalho como condição indispensável à produção” (2006, p. 327).
Apresentamos a seguir quadros com algumas definições de risco, trabalho e perigo
pesquisados no Google e em alguns documentos. Segundo Jeffcott (2004) não é fácil tentar
obter uma definição sobre o risco, precisa e concisa. Para Beck (1992, p.29), “a ciência atual
foi geradora de diversos riscos da contemporaneidade; este fato, conduziu à quebra do
monopólio da racionalidade científica na definição do risco”.
O quadro 01 apresenta algumas definições de risco pesquisadas em diferentes fontes.

Quadro 01: DEFINIÇÕES DE RISCO
Definições

Fonte

Risco é definido como sendo o “efeito da incerteza nos objetivos”.

ISO 31000

Risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte”

Sanders e McCormick, 1993,
p. 675

“(…) risco é um resultado medido do efeito potencial do perigo”

Shinar,

Gurion

Flascher,1991, p. 1095
“Risco é a probabilidade ou possibilidade sobre a ocorrência de eventos

Areosa, 2012

futuros”
“Risco – entidade condicional e onipresente”
“Risco é aquilo que pode acontecer”

Adam; Van Loon, 2000

“Risco é um continuum que nunca desaparece completamente. Ele pode ser

Dean, 1999

minimizado, localizado e evitado, mas nunca pode ser dissipado”
“Risco é a distinção entre possibilidade e realidade. Aquilo que é possível

Renn, 1992

acontecer pode ou não transformar-se em realidade”

Continua

e
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Conclusão
“Risco é a incontrolabilidade científica, técnica e social”

Beck, 2011

“Risco são fenômenos de origem humana”
“Risco são incertezas fabricadas”

Giddens, 1991

“Risco - incerteza objetivamente definida por um caráter probabilístico”

Godard et al., 2002

“Risco é a possibilidade de ocorrência de um acidente”

Cerri e Amaral, 1998

“Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento, de uma ameaça

Cutter, 2001

acontecer”
“Risco é algo carregado de significados, fortemente influenciado por valores

Douglas e Wildavsky, 1982

e crenças sociais, ou seja, o risco é culturalmente construído”
“Risco é algo incontrolável, visto que nós nem sempre conseguimos saber se
aquilo que estamos fazendo é suficientemente seguro para prevenir a
ocorrência de acidentes ou de efeitos indesejáveis”.
“Risco – Combinação da Probabilidade da ocorrência de um acontecimento

Definições da Norma OHSAS

perigoso ou exposição(ões) e da severidade das lesões, ferimentos, ou danos

18001:2007

para a saúde, que pode ser causada pelo acontecimento ou pela(s)
exposição(ões)”.
“Risco – Situação física capaz de causar lesões as pessoas, danos a

Fundacentro, 2002

propriedade ou ao meio ambiente ou uma combinação dos três”.
PRINCIPAIS ASPECTOS DESTACADOS:
Incerteza, probabilidade, chance de lesão ou morte, ferimento, resultado de uma medição, perigo, evento futuro,
pode ser minimizado, localizado, evitado, nunca pode ser dissipado, onipresente, ameaça, incontrolável,
resultado medido.
Fonte: Fontes diversas.

Verificamos que conceituar riscos é uma questão bastante complexa. Percebemos que a
noção de risco é resultante de múltiplos significados e repleta de conotações susceptíveis a
múltiplas interpretações. A revisão bibliográfica demonstra que no próprio meio científico é
difícil um consenso sobre a definição. O que se apresentam são perspectivas de diferentes
disciplinas científicas. Foram selecionadas as que mais se aproximam. Se incluíssemos as
definições da Geografia, da Saúde, da Economia e das demais áreas, a lista seria maior e as
perspectivas muito variadas.
O quadro 02 apresenta algumas definições de perigo pesquisadas em diferentes fontes
de pesquisa.
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Quadro 02: DEFINIÇÕES DE PERIGO
DEFINIÇÕES

FONTE

“Perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que têm o Sanders e McCormick, 1993,
potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte”
p. 675
“Perigo – Fonte, situação ou ato com potencial para o dano em termos de Definições da Norma OHSAS
lesões, ferimentos ou danos para a saúde ou uma combinação destes”.
18001:2007
“Perigo – a probabilidade de evento indesejado com determinadas Fundacentro, 2002
consequências ocorrendo num determinado período ou em determinadas
circunstâncias”.
PRINCIPAIS ASPECTOS DESTACADOS: Situação, causa danos, traz consequências, tem potencial de causar
lesão ou morte, fonte, evento indesejado, conjunto de circunstâncias.
Fonte: Fontes diversas

O quadro 03 apresenta algumas definições de trabalho e acidentes de trabalho
pesquisadas em diferentes fontes de pesquisa.
Quadro 03: DEFINIÇÕES DE ACIDENTE DE TRABALHO
DEFINIÇÕES
FONTE
“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a Lei 8.213/91, Art. 19
serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho
dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”
Acidente de trabalho “é qualquer ocorrência não programada, inesperada ou Concepção prevencionista
não, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade,
trazendo como consequência isolada ou simultaneamente perda de tempo,
dano material ou lesões ao homem.”
PRINCIPAIS ASPECTOS DESTACADOS: Inesperado, interrompe atividade, traz consequências, perda de
tempo, dano material ou físico.
Fonte: Fontes diversas

Assim como no estudo seminal das representações sociais intitulado La psychanalyse,
son image et son public (1961,1976), a presente pesquisa constituiu-se um estudo sobre os
processos de comunicação e interação social que tornam “riscos no trabalho” um objeto
propício à elaboração de um conhecimento do senso comum por diferentes grupos. Procuramos
identificar como os grupos da pesquisa formados por alunos que cursam a formação técnicaprofissional, na modalidade subsequente, dos cursos de Segurança do Trabalho, Eletrotécnica
e Edificações se apropriam desse objeto e o transformam à medida que lhe dão um sentido.
Os quadros de definições acima contribuíram com aspectos fundamentais para a análise
dos dados da pesquisa.
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3.3. RECORTE DA PESQUISA

O tema risco é amplo e complexo sendo abordado por diversos autores de forma bem
variada e observando diversos aspectos. Neste estudo vamos nos ater ao aspecto das escolhas e
tomadas de decisões diante dos riscos no trabalho.
Como são tomadas as decisões diante dos riscos que nos rodeiam no ambiente de
trabalho? Esse momento envolve escolhas, o grupo de trabalho, informação, desinformação,
características pessoais, conhecimento técnico, o saber leigo elaborado nas práticas cotidianas,
compensações de perdas e ganhos, um sujeito social, dentre outros aspectos. Partindo da tomada
de decisão, abordaremos a aceitação de riscos e os aspectos que envolvem esta aceitação.
Procuraremos verificar a possível “invisibilidade dos riscos no trabalho” para os sujeitos da
pesquisa. O risco é percebido? Como é percebido? Alguns autores apontam que há riscos que
se correm que sequer entram no processo de tomada de decisão porque não são percebidos, são
desconhecidos, estão invisíveis para os sujeitos. Giddens (1991, p. 45) afirma que:
O que o risco pressupõe é precisamente o perigo (não necessariamente a consciência
do perigo). Uma pessoa que arrisca algo corteja o perigo [...]. Qualquer um que
assume um ‘risco calculado’ está consciente da ameaça ou ameaças que uma linha de
ação específica pode pôr em jogo. [...] Mas é certamente possível assumir ações ou
estar sujeito a situações que são inerentemente arriscadas sem que os indivíduos
envolvidos estejam conscientes do quanto estão se arriscando. Em outras palavras,
eles estão inconscientes dos perigos que correm.

A legislação da educação profissional aponta como uma das características do novo
profissional, que a modernidade demanda, a disposição em aceitar riscos (BRASIL, 1999,
p.24).
As atividades realizadas no ambiente de trabalho, também chamadas de atividades
laborais, acontecem em locais diversos envoltos de diferentes tipos de riscos ocupacionais. A
constante e diária exposição a riscos no trabalho pode resultar em perdas, em acidentes e ao
adoecimento gradativo do trabalhador. Pode também resultar em conquistas, ganhos de
conhecimento, aquisição de experiências e também ganhos financeiros.
A história do risco está associada aos jogos de azar, ao crescimento econômico, ao
comércio marítimo, à instituição dos seguros, dentre outros (BERNSTEIN, 1997). A dinâmica
dos Jogos, seus estudos, seus cálculos probabilísticos, a tomada de decisão nas apostas, são
exemplos de aspectos aplicados na economia, nas grandes navegações, na vida cotidiana e
laboral.
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Um trabalhador, ao executar suas responsabilidades diárias no trabalho, assume riscos
e precisa tomar decisões às vezes de forma intuitiva, às vezes de forma probabilística,
assumindo perdas e ganhos, como num jogo de cartas (DOUGLAS, 1996). “A vida é um grande
jogo!” Muitos de nós já ouvimos essa colocação. Guimarães Rosa mencionou que “viver é um
risco!”. Jogo e risco sempre andaram juntos. Termos como apostar, lucrar, perder, prejuízo,
ganho, compensações, morte, persuasão, tentativa e erro, conhecimento, escolhas, necessidade
de informação e oportunidade se relacionam com jogos e riscos.
A dualidade especialistas e leigos, peritos e leigos, conhecimento científico e senso
comum, também estão presentes na história dos riscos e igualmente na história dos jogos.
Bernstein menciona uma “tensão persistente entre decisões baseadas em cálculos e
quantificações e decisões leigas baseadas mais na subjetividade e em graus de crenças, sobre
um futuro incerto” (1997, p. 6). Se viver é um jogo, e viver é um risco, viver é um futuro incerto!
“O risco e o tempo são as faces opostas da mesma moeda, pois sem amanhã não haveria risco.
O tempo transforma o risco, e a natureza do risco é moldada pelo horizonte de tempo: o futuro
é o campo do jogo” (BERNSTEIN, 1997, p. 15).
Essa aproximação básica entre os termos jogos e riscos, se faz necessária pois a
maioria dos autores citados neste estudo faz referência entre a história dos jogos de
azar e a história do risco. Assim como nos jogos, o futuro incerto se tornou um senso
de oportunidade, de estímulo a mudanças e novas explorações que conduziram ao
avanço em diversas áreas da vida humana. (BERNSTEIN, 1997).

No ambiente de trabalho surgem situações sob condições complexas que impõem aos
trabalhadores uma tomada de decisão frente aos riscos no trabalho. Mary Douglas (1996, p. 54)
cita que na gestão do risco “parece muito plausível que a principal preocupação do sujeito que
vai agir seja se o confronto é factível, difícil ou impossível”. Indagamos então: Como os alunos
dos cursos técnicos pesquisados lidam com essas tomadas de decisões diante de riscos laborais?
Qual a representação de riscos no trabalho? Como esses alunos fazem suas escolhas e
respondem aos riscos no trabalho? Esperamos que os dados da pesquisa coletados, analisados,
apresentem resultados que contribuam para elucidar essas indagações.
Para referenciar o aspecto dos riscos no trabalho na modernidade e a tomada de decisão
frente a esses riscos, foram utilizados os seguintes autores: Bernstein (1997), Mary Douglas
(1996), Lupton (1999), Giddens (1991) e Beck (2011, 2015), e Luhmann (2006).
Como já mencionado, o risco surge no contexto dos jogos de azar. Nesse contexto,
inicialmente, o homem era visto como extremamente racional e suas decisões pautadas na
objetividade e nos cálculos probabilísticos. Bernstein (1997, p.347) menciona que (neste
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contexto) o comportamento humano não fazia parte das considerações, logo, ainda não havia
uma compreensão real da natureza das tomadas de decisões frente ao risco.
Assim como acontecia nos jogos de azar, tanto as regularidades como as irregularidades
da natureza foram sendo observadas, e levadas em consideração. Num mundo onde a gravidade
destas irregularidades se prolifera, a tomada de decisão diante dos riscos no trabalho torna-se
cada vez mais complexa e precisa ser debatida com mais ênfase e frequência no período de
formação técnica dos trabalhadores. Os riscos no trabalho não são mais percebidos como
totalmente previsíveis e racionalmente controláveis. Dos trabalhadores não se pode esperar
apenas decisões puramente racionais. Nem sempre os profissionais se comportarão apenas
racionalmente. O perigo, as diversas incertezas que os rodeiam em suas atividades laborais
conduzem, muitas vezes, a escolhas que não observam as prescrições racionais que envolvem
a segurança diante dos riscos. Quando, por exemplo, um trabalhador toma decisões em
circunstâncias que envolvem o medo de perder emprego, a vontade pessoal de correr riscos para
aprendizado, o senso de oportunidade por um salário melhor, uma promoção, estas decisões são
mais subjetivas do que racionais e podem interferir nesses momentos decisórios. O “ser
psicossocial” que constitui os trabalhadores não pode ser desconsiderado nestes momentos de
decisões.
Os riscos no trabalho podem apresentar uma relação positiva ou negativa para o
trabalhador. Um retorno positivo ou negativo pode ser gerado, lucro ou perda. Estudos apontam
que quanto maior o retorno negativo, mais aversão ao risco é demonstrada, quanto maior o
retorno positivo, mais aceitação do risco é demonstrada. Bernstein (1997) menciona que esta
diversidade de escolhas diante do risco é importante, pois “se todos avaliassem cada risco
exatamente da mesma forma, muitas oportunidades arriscadas seriam perdidas(...) Onde um vê
tempo bom, o outro vê tormenta” (1997, p. 109). Desejo de correr risco, fazer opções ousadas
faz parte do jogo! Faz parte do risco!
A palavra “risco” deriva do italiano antigo risicare, que significa “ousar”. Nesse
sentido, o risco é uma opção, e não um destino. É das ações que ousamos tomar que
dependem de nosso grau de liberdade de opção, que a história do risco trata.
(BERNSTEIN, 1997, p. 8)

Esse grau de liberdade de opção é determinado pelo conhecimento e pelas informações
sobre risco e suas consequências. O conhecimento sobre os riscos no trabalho deve possibilitar
essa liberdade de opção ao trabalhador. A educação profissional de nível técnico tem condições
de fornecer conhecimentos sobre riscos que envolva não apenas os aspectos técnicos, mas
abarque toda complexidade social, ambiental e humana que constitui a tomada de decisão em
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situações de risco no trabalho. Afinal, risco é uma opção e não uma determinação ou destino,
como citado acima. Quanto mais conhecimentos tiverem, mais possibilidades de fazer opção
terão.
Segundo Douglas (1996), a informação e o conhecimento vão definir nossas decisões,
mas não se pode ignorar também os fatores subjetivos. O peso que um trabalhador atribui ao
risco, como o percebe, depende grandemente do seu julgamento. Além dos aspectos técnicos,
este julgamento constitui-se também de um processo social e cultural. Douglas (1996) se
aprofunda nesta questão ao tratar da aceitação de riscos e das subjetividades envolvidas, que
envolvem as crenças, as visões de mundo e as características pessoais. A autora afirma que:
[...] a questão dos níveis de aceitação de riscos forma parte das questões dos níveis
aceitáveis de vida e dos níveis aceitáveis de moralidade e decência; e não se pode falar
com seriedade dos aspectos dos riscos enquanto se evita a tarefa de se analisar o
sistema cultural no qual são formados os outros níveis (DOUGLAS, 1996, p. 127)

Quando se atribui ao conhecimento e informações o peso nas tomadas de decisões frente
ao risco no trabalho, corre-se um grande risco pois a literatura, de forma geral, aponta que o
desconhecimento dos riscos ocasionados pela falta de informação quanto aos mesmos nos
locais de trabalho é extremamente preocupante. E aponta ainda que, a incapacidade de
identificar riscos, aplicar procedimentos de segurança e utilizar equipamentos de proteção
individual e coletivos são também mais comuns do que imaginamos.
O conhecimento e as informações pertinentes aos riscos no trabalho são importantes,
porém o risco é incerto, é algo que se estima que pode acontecer. Bernstein considera como
chave para a questão da existência do risco o comentário de Gottfried von Leibniz: “a natureza
estabeleceu padrões que dão origem ao retorno dos eventos, mas apenas na maior parte dos
casos” (1997, p.5), e enfatiza que esta ressalva: “apenas na maior parte dos casos” é
fundamental para existência dos riscos, pois segundo o autor: “sem ela, não haveria risco, pois
tudo seria previsível. Sem ela, não haveria acaso, pois todo evento seria idêntico a um evento
anterior. Sem ela, a vida não teria mistério” (BERNSTEIN, 1997, p. 345).
Os especialistas em segurança quantificam, com previsões e análises, possíveis
acontecimentos, possíveis acidentes, mas não consideram os fatores subjetivos que
impulsionam as tomadas de decisões dos trabalhadores e que se constituem num ingrediente a
mais que pode causar desvios nas condutas dos trabalhadores e consequentemente nas previsões
calculadas.
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Qué superindividuo puede ser lo bastante inteligente como para hacer los cálculos?
Quién es capaz de tener em mente todas las opciones y sus probables efectos durante
el tiempo suficiente para que el processo de toma de decisión pueda llevarse a cabo?
(DOUGLAS, 1996, p. 122-123)

A negligência dos trabalhadores no cumprimento das normas e regras é um exemplo de
fator subjetivo. Mary Douglas (1996) cita este fator em seu livro“La Aceptabilidad Del Riesgo
según lás Ciencias Sociales”. Para a autora, “a negligência se baseia na autoconfiança dos
indivíduos em que nada nunca acontecerá com ele e numa estratégia desenvolvida para se lidar
com os riscos diários”.

Los indivíduos tienen um sentido flerte, pero injustificado, de inmunidad subjetiva.
Em atividades muy familiares existe la tendência a minimizar la probabilidade de
malos resultados. En aparencia, se subestiman aquellos riesgos que se consideran
controlados. Uno cree que puede arreglárselas em situaciones familiares. Y se
subestiman también los riesgos que collevan los acontecimentos que se dan rara vez.
(DOUGLAS, 1996, p. 57)

Mary Douglas (1996) afirma também que risco está associado a probabilidades. Uma
grande parte das análises de risco está relacionada com o objetivo de converter as incertezas
em probabilidades. A variação destas probabilidades se constitui, o elemento do risco. Quem
corre um risco prefere uma probabilidade de perda pequena a uma probabilidade de perda
grande: “Um indivíduo prudente busca menos discrepância; e o que corre riscos prefere mais
discrepância” (DOUGLAS, 1996, p. 80).
Percebemos então que, preferências, sentido de oportunidade, atribuídos aos riscos no
trabalho, interferem também na tomada de decisão.
O ambiente de trabalho é constituído por grupos de trabalhadores que tem estas e outras
subjetividades. Os riscos inerentes à profissão escolhida fazem parte do cotidiano desses
trabalhadores, para cada atividade há graus de riscos específicos. Muitos não querem correr
riscos, alguns correm riscos sem saber, outros por opção, outros por imposição dos superiores
ou pressão do grupo, há os que encontram nos riscos no trabalho oportunidades financeiras, de
ascensão de cargo e aqueles que correm risco para não perder seu emprego. Cada um percebe
uma oportunidade e uma utilidade nas situações. Alguns autores apontam essa percepção de
oportunidade como teoria da utilidade. Bernstein (1997), em seu livro intitulado “Desafio aos
Deuses: A Fascinante História do Risco” cita dois autores que trabalham com esta teoria da
utilidade: Jeremy Bentham e Nicolau Bernoulli. No livro de Bernstein há uma citação de Jeremy
Bentham que explica a utilidade como:
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[...] aquela propriedade em qualquer objeto, pela qual ele tende a produzir benefício,
vantagem, prazer, bem ou felicidade...quando a tendência que tem de aumentar a
felicidade da comunidade supera qualquer tendência que tenha de diminuí-la.
(BERNSTEIN, 1997, p. 197)

Bernstein cita também Bernoulli cuja ênfase da utilidade está presente na tomada de
decisão:
[...] O risco deixou de ser algo por se enfrentar; ele se tornou um conjunto de
oportunidades abertas à opção. [...] A teoria da utilidade requer que uma pessoa
racional seja capaz de medir a utilidade sob todas as circunstâncias e de fazer opções
e tomar decisões de acordo com ela [...]. (BERNSTEIN, 1997, p. 114-115)

Nesse sentido, faz-se necessário considerar não apenas a análise de riscos, procedimento
fundamental na segurança frente aos riscos, mas também a análise da tomada de decisão. Sua
discussão é necessária num mundo de trabalho onde tomar decisões frente aos riscos e apesar
dos riscos, ocorrem com frequência, seja decisão tomada pelos que decidem ou pelos que
executam. A tomada de decisão que envolve aceitação ou não de riscos, aceitação voluntária
ou involuntária estão presentes nas relações de trabalho.
Ainda sobre o aspecto da tomada de decisão, Luhmann (2006) e Mary Douglas
enfatizam os aspectos sociais que interferem nesse momento. Alguns artigos sobre riscos
destacam a contribuição de Luhmann, por ser um dos primeiros trabalhos no campo da
Sociologia a buscar uma maior precisão do conceito de risco, colaborando para a consolidação
de uma perspectiva sociológica dentro do debate sobre os riscos. Para o autor, a tomada de
decisão envolve escolhas e “existem determinados fatores sociais que guiam o processo de
escolha” (LUHMANN, 2006, p. 48). Ao trazer o risco para uma dimensão sociológica e
enfatizar de forma mais realística elementos como escolhas na tomada de decisão, o risco deixa
de ser uma questão puramente técnica. Beck (2011) menciona que a suscetibilidade em relação
ao risco é muitas vezes determinada por fatores sociais. O autor afirma:
O potencial ameaçador que reside nas determinantes da situação de classe - na perda
do emprego, por exemplo [...] Isto não exige qualquer instrumento cognitivo especial:
nenhum procedimento de medição, nenhuma amostragem estatística, nenhum
questionamento de validade, nenhuma consideração sobre margens de erro. A
suscetibilidade é clara e, nesse sentido, cognitivamente independente. (BECK, 2011,
p. 64)

Ao risco se acrescenta também a relação risco aceitável ou risco inaceitável, ou seja,
uma questão que também envolve decisão, escolha, onde a questão custo/benefício passa a ser
avaliada. Alguns estudos demonstram que, a partir de um determinado nível de consequências,
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as pessoas deixam de aceitar os riscos (DOUGLAS, 1985). O que levaria as pessoas a ter níveis
de aceitação de riscos é indagada pela perspectiva culturalista defendida por Douglas e
Wildavsky (1982). Uma possível resposta, segundo esses autores, seria o fato de nos últimos
anos aquilo que anteriormente era visto como uma fonte de segurança (relações interpessoais,
família, trabalho, dentre outros) ter-se tornado numa fonte de risco. Essas novas fontes se
tornaram também fatores circunstanciais de aceitação de riscos.
A aceitação de riscos e disposição pode ser ainda voluntária ou involuntária: “Por
supuesto, se sabe que em la percepción del riesgo, y em su aceptación juega un papel importante
la circunstancia de que uno se adentre voluntaria o involuntariamente em situaciones de
peligro” (LUHMANN, 2006, p. 68).
As decisões voluntárias e involuntárias são também abordadas por Douglas e Wildavsky
em seu livro intitulado Risk and Culture (1982, p. 15-20).
Entre inúmeras circunstâncias que determinam nossas escolhas, disposições e aceitações
ao risco, vale destacar o “senso de oportunidade” percebido na situação. O risco não mais é
percebido como apenas desvantagem. No mundo capitalista de hoje, repleto de riscos
fabricados pelo homem, correr riscos é considerado muitas vezes como oportunidade de se
obter algum benefício ou de não perder um benefício.
A formação profissional pode contribuir para atender as condições especificas deste
novo profissional que precisa tomar decisões frente aos novos riscos da modernidade, não
apenas fornecendo o conhecimento técnico que possibilitará medir, calcular, identificar
possíveis perigos buscando evitá-los ou minimizá-los, mas formando profissionais em
condições de posicionar-se de um ou outro modo nas situações de risco em que se encontrarem,
e com responsabilidade. Luhmann afirma que: “Lo que en um futuro pueda suceder depende de
la decisión que se tome em el presente”. (LUHMANN, 2006, p. 61)
O referencial teórico das representações sociais no presente estudo sobre riscos no
trabalho por alunos dos cursos Técnicos de Segurança no trabalho, Edificações e Eletrotécnica
constitui-se num instrumento metodológico valioso para trazer para o ambiente acadêmico da
educação profissional, a discussão dos conhecimentos do senso comum, repleto de
representações sociais, sobre o tema de estudo. Moscovici (2012) coloca esse senso comum
como um referencial importante:
[...] Portanto, o senso comum, com sua inocência, suas técnicas, suas ilusões, seus
arquétipos e estratagemas, eram primordiais. A ciência e a filosofia dele extraíam seus
materiais mais preciosos e os destilavam no alambique de sucessivos sistemas
(MOSCOVICI, 1978, p.20).
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Vivemos uma sociedade de produção social de riscos (BECK, 2011). Riscos são
desencadeados em proporções inimagináveis e numa velocidade que foge ao controle até
mesmo do conhecimento científico. O recorte deste estudo demonstra seu aspecto inovador e
relevante e apresenta o referencial teórico das representações sociais como caminho para
identificar as representações de riscos no trabalho elaboradas ou ressignificadas pelos grupos
pesquisados.
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4. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERENCIAL
TEÓRICO-METODOLÓGICO

4.1 CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO
“Viver é negócio
(Guimarães Rosa).

muito

perigoso”

A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi desenvolvida pelo romeno Serge
Moscovici, na década de 1960, na França. A noção de representação social surgiu a partir do
trabalho de Moscovici intitulado La psychanalyse, son image et son public (1961,1976). Nesta
obra, Moscovici investigou como o fenômeno da psicanálise foi elaborado no pensamento
popular dos franceses, em diferentes grupos. Sua investigação apontou para o fato de que os
indivíduos elaboram teorias do senso comum.
A noção apresentada por Moscovici remonta ao conceito de representação coletiva
proposto por Durkheim (1994). Embora Moscovici tenha se inspirado nas reflexões de
Durkheim, suas perspectivas teóricas são distintas. No conceito de Durkheim, a representação
surge como consequência da reprodução do social (ANADON E MACHADO, 2001, p 144).
Moscovici troca o adjetivo “coletivo” proposto por Durkheim, pelo adjetivo “social” indicando
que as representações são construídas pelos sujeitos, socialmente em suas trocas e
comunicações. Segundo o autor, é “social” por ser uma “modalidade de conhecimento
particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre
indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). Outra distinção entre os dois é apontada por Duran
(2006), “[...]enquanto Durkheim vê as representações sociais como formas estáveis de
compreensão coletiva, Moscovici esteve mais interessado em explorar a variação e a
diversidade das ideias coletivas nas sociedades modernas” (2006, p. 41).
O conhecimento é mutável, novos conhecimentos são gerados de tempos em tempos.
Os conhecimentos sobre riscos são igualmente mutáveis, segundo Areosa (2010, p. 64), “aquilo
que consideramos ser arriscado é definido historicamente, sendo também susceptível de
evolução ao longo dos tempos”. A partir desses conhecimentos mutáveis, novas representações
vão surgindo. Dentro desse contexto, os indivíduos passam a estabelecer formas próprias de
pensar e explicar fatos, situações, objetos. A realidade passa assim a ser interpretada segundo
estas perspectivas, criando teorias do “senso comum”, que fornecem novas formas ao
conhecimento científico. Essas teorias do senso comum têm a finalidade de tornar o
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desconhecido e o novo, em algo familiar e se constituem num tipo de conhecimento que tem
origem nas conversações, nas trocas de ideias e nas transmissões de informações.
Para Jodelet (2001, p. 36), a representação social “[...] é uma forma de conhecimento
socialmente elaborada e partilhada, tendo um objetivo prático e concorrendo à construção de
uma realidade comum a um conjunto social”.

Moscovici (2012, p. 27) afirma que a

representação é sempre “representação de alguém e, ao mesmo tempo, representação de alguma
coisa”. A comunicação é fundamental nesse processo, pois ao serem comunicados e partilhados
esses conhecimentos se cristalizam no grupo, tornam-se prescritivos, determinam formas de
viver, influenciando a vida social. Como afirma Moscovici (2015), a necessidade de ser
compartilhada e elaborada socialmente por um determinado grupo é fundamental para ser uma
representação. As comunicações revelam que novos sistemas de referência são utilizados para
classificar pessoas, grupos, objetos e interpretar a realidade cotidiana. Segundo Alves-Mazzotti
(2008, p. 22), a investigação em representações sociais constitui-se num processo que permite
verificar como funcionam esses sistemas de referência.
Campos (2012) cita que os indivíduos possuem uma visão de mundo partilhada e que
se formaliza por meio das interações com os outros, em suas relações sociais. A interação dos
sujeitos é fundamental na formação da representação por um grupo. Nesta interação
significados são compartilhados e práticas comuns estabelecidas. Compreender como se dá a
construção desses significados partilhados, em que base se assentam, é central em estudos de
representação social.
Para Naiff e Naiff (2008, p. 404) “As representações nascem [...] onde quer que exista
uma realidade a ser apropriada e partilhada”.
Estudar o tema “riscos no trabalho”, que envolve os riscos dos tempos modernos com
todos seus dilemas e incertezas através deste referencial teórico confere elevado potencial
interpretativo ao objeto de estudo.
O presente estudo investigará o objeto “riscos no trabalho” em seis grupos (alunos) de
duas escolas de formação profissional técnica. Serão observadas as comunicações que
estabelecem entre si, que formam o pensamento espontâneo, ou do senso comum (JODELET,
2001). Segundo Sá (1998, p. 24)) “na construção do objeto de pesquisa precisamos levar em
conta simultaneamente o sujeito (população ou conjunto social que mantém tal representação)
e o objeto da representação que queremos estudar”.
Algumas questões podem ser levantadas: Como saberes sobre riscos no trabalho são
percebidos pelo público “leigo” nos cursos da educação profissional, como são construídos, e
apropriados por diferentes grupos de diferentes cursos da formação profissional, como crenças,
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valores, opiniões atuam nesse processo? Desde que a pergunta seja bem formulada, sempre
valerá a pena respondê-la, pois pelo menos uma boa resposta parcial ao problema estudado
poderá ser assim produzida”. (SÁ, 1998, p. 33).
A investigação realizada por Moscovici inaugurou e mostrou “a importância de se
estudar os contextos do saber” (JOVCHELOVITCH, 2008). Contribuiu ainda para “resgatar o
cotidiano, do mundo da vida e da reabilitação do saber popular” (MOSCOVICI, 2012, p. 8).
O referencial teórico metodológico das representações sociais constitui-se um
instrumento para demonstrar como os indivíduos de um determinado grupo e de um
determinado tempo, compreendem certos objetos sociais e como esta compreensão se expressa
na sua comunicação e nas suas ações cotidianas. Segundo essa perspectiva teórica, a maneira
como determinado grupo compreende certos objetos sociais e como esta compreensão se
expressa na sua comunicação e nas suas ações cotidianas interfere em suas práticas sociais.
Moscovici (2012) se refere à representação social como uma “preparação da ação” que adquire
uma virtude predicativa, pois se deduz o que o sujeito vai fazer conforme o que diz” (2012, p.
44).
Como a representação de “riscos no trabalho” é constituída socialmente e apropriada
pelos diferentes grupos da pesquisa, alunos dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho,
Edificações e Eletrotécnica, e de que modo se dá a relação entre tais representações e suas
práticas e comunicações cotidianas, são questões que podem ser elucidadas? De acordo com
Vergara e Ferreira (2005): “Embora as representações sociais não determinem inteiramente as
decisões tomadas pelos indivíduos, elas limitam e orientam o universo de possibilidades
colocadas a sua disposição”.
Para Alves-Mazzotti:
O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor para atingir
esses propósitos na medida em que investiga justamente como se formam e como
funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos
e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Por suas relações com a
linguagem, a ideologia e o imaginário social e, principalmente, por seu papel na
orientação de condutas e das práticas sociais, as representações sociais constituem
elementos essenciais à análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo
educativo. (2008, p. 20-21).

O tema “riscos no trabalho” é algo presente no cotidiano acadêmico dos estudantes e
sujeito a representações. Podemos então imaginar a força simbólica desta relação e inferir que
existam diferentes representações sobre o tema, especialmente entre os que fazem os cursos
escolhidos para esse estudo. De modo geral, a percepções humanas são vistas como dimensões
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individuais sujeitas aos sentidos de cada indivíduo. Diferentes estudos sobre riscos confirmam
que, embora nem sempre de forma aparente, essas percepções são influenciadas por outras
dimensões, tais como: culturais, psicológicas, sociais dentre outras. Algumas decisões no
sentido de aceitação de riscos no trabalho são influenciadas por estas dimensões. Tais
dimensões de caráter mais subjetivo, fazem com que os sujeitos tenham percepções e
preocupações diferentes sobre os riscos. Como citam Loewenstein (2001) e Areosa (2007), “a
definição de risco apresenta oscilações mediante os diversos contextos sociais onde é produzida,
embora também possa depender de emoções, de sentimentos (LOEWENSTEIN et al., 2001) e
da nossa própria percepção de riscos” (AREOSA, 2007a; 2007b; 2007c). Dwyer (2006) coloca
que as percepções de risco assentam na diversidade, tendo em conta que alguns trabalhadores
podem considerar uma determinada situação como ameaçadora e outros como estimulante.
Embora o risco esteja presente em nosso dia a dia, percebemos sinais de que a
preocupação com determinados tipos de riscos tem aumentado em virtude de um debate mais
amplo que engloba também os riscos sociais, tensões sociais, precariedade social, ou seja,
apontando a vulnerabilidade ao risco e toda sua complexidade:
Considerando a situação de vulnerabilidade como uma situação social complexa,
parece-nos legítimo tratar as representações associadas a esta situação como condição
das práticas e, portanto, como elementos necessários a compreensão da adesão ou não
as práticas preventivas. (CAMPOS, 2012, p. 21)

Mais uma vez evidenciamos a relevância da investigação que se constitui um importante
momento para a compreensão desta temática na medida em que possibilitará investigar a
compreensão dos alunos sobre este assunto que pode influenciar suas atitudes e a forma como
realizarão, no futuro, seu trabalho como técnico. De acordo com Campos (2012, p. 16) “o
estudo das representações permite aos pesquisadores compreender qual o significado atribuído,
por um determinado grupo social, tanto à situação propriamente dita, quanto aos
comportamentos”. E ainda acrescenta:
O grande interesse despertado pela TRS, inclusive no campo de outras ciências
humanas, vem em parte de seu potencial de explicação do pensamento cotidiano dos
grupos sociais e seus postulados quanto à imbricação desta modalidade de
pensamento e as práticas sociais. Nos campos da educação e da saúde, a teoria foi
acolhida como uma possibilidade de melhor compreender a relação entre pensamento
e ação dos grupos, de modo a permitir sua análise e, para além disto, a intervenção”
(CAMPOS, 2012, p. 14).

A pesquisa sobre “riscos no trabalho” entre alunos de diferentes cursos técnicos:
Segurança do Trabalho, Edificações e Eletrotécnica seguirá um caminho metodológico que
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considera estes aspectos variados do comportamento humano ao pesquisar a representação de
riscos. Campos também menciona que:
[...] trabalhos vêm sendo desenvolvidos “visando evidenciar que a contribuição da
teoria das representações sociais consiste em demonstrar que o ator social (indivíduo
ou grupo) constrói um sistema cognitivo capaz de dar coerência, capaz de dar sentido
à situação percebida e aos comportamentos empreendidos (CAMPOS, 2012, p. 21).

São “representações mentais” (CAMPOS, 2012, p. 21) capazes de influenciar na adesão
a práticas preventivas tão necessárias nas abordagens de “risco no trabalho”. Estas
representações podem revelar os significados e crenças atribuídos pelo sujeito ao tema “risco
no trabalho” e poderão ser tomados como referência no processo decisório do futuro
profissional frente às situações que poderão surgir, em suas atividades laborais.
Trabalhos sobre a formação da interpretação de riscos nos cursos de Segurança do
trabalho, Edificações e Eletrotécnica, de formação técnica profissional de nível médio, com
possível identificação de representações de riscos em alunos deste segmento, não foram
encontradas nas bases de pesquisas consultadas. A maioria das pesquisas relacionadas
envolvem trabalhadores em seus postos de atuação (Ver apêndice item 11.5, p. 204). Desta
forma, incluir o papel da escola técnica profissional de nível médio no debate da temática
“riscos no trabalho” e proporcionar também uma reflexão de como esse risco vem sendo tratado
neste processo de formação, é fundamental. A necessidade de uma visão ampliada da questão
de risco é apontada por Chamon e Moraes (2011, p. 244):
[...] a questão do risco foi tratada como apenas “mais um problema de engenharia”:
se conhecemos os riscos, delimitamos os problemas, e, assim, os riscos são eliminados
ou colocados dentro de padrões de tolerância aceitáveis. Tratar os riscos apenas em
termos técnicos e tecnológicos limita consideravelmente nossa capacidade de
compreendê-los. Uma visão ampliada do risco se impõe, e para além de sua
caracterização técnico-científica.

Os significados de “riscos no trabalho” atribuídos pelos alunos dos cursos de Segurança
do Trabalho, Edificações e Eletrotécnica, por meio de um estudo de representações sociais, tem
potencial para elucidar relações entre aspectos teóricos dos cursos e as práticas exercidas no
trabalho. Tais práticas foram investigadas através do discurso dos alunos.
Esta pesquisa caminha pela perspectiva psicossocial buscando identificar a construção
de “riscos no trabalho” própria deste grupo de alunos de cursos técnicos e que possivelmente
orientará suas práticas sociais e suas ações no trabalho. Uma construção que, segundo Chamon
e Moraes (2011, p. 245), se baseia na Teoria das Representações Sociais e “de acordo com essa

53
teoria, um grupo apropria-se de um objeto social e recria coletivamente seu significado, gerando,
a priori, uma orientação para sua prática e, a posteriori, uma justificativa para suas ações”.
Através deste referencial teórico, buscaremos compreender os processos formadores da
representação de “risco no trabalho” procurando identificar a ancoragem e a objetivação deste
grupo de alunos que busca a formação técnica profissional. A partir destas identificações
construiremos um modelo figurativo desta representação.

4.2. A ABORDAGEM PROCESSUAL: A ancoragem e a objetivação

Este trabalho adotará a abordagem processual da Teoria da Representações Sociais
proposta por Moscovici (1978) e seguida por Jodelet (2001), de cunho antropológico nos
trabalhos desta última. Nesta abordagem, os autores privilegiam a objetivação e a ancoragem
na formação de uma representação social. A objetivação “permite tornar real um esquema
conceitual e substituir uma imagem por sua contrapartida material” (MOSCOVICI, 2012, p.
100), ou seja, possibilita a transformação do conceito em imagem. A ancoragem auxilia a
transformar aquilo que é novo e desconhecido em algo familiar, através de analogias que
aproximam o objeto desconhecido ao que já conhecemos, categorias de pensamentos que já
possuímos e consideramos mais apropriadas.
De acordo com Moscovici (2012): “A objetivação e a ancoragem promovem o domínio
da ciência pela sociedade”. Estes processos, segundo Jodelet, nos conduzem a três indagações
essenciais: 1- Quem sabe e de onde sabe? 2- O que e como sabe? 3- Sobre o que sabe e com
que efeito? Para Jodelet (1992, p. 367), a objetivação e a ancoragem são fundamentais no estudo
de uma representação e acrescenta que são os “dois processos maiores que dão conta da forma
pela qual o social transforma um conhecimento em representação e a forma pela qual essa
representação transforma o social”.
Para esquematizar e organizar o processo de formação da representação, Moscovici
propõe o modelo figurativo (mais tarde também chamado pelo autor de “núcleo figurativo”).
Para o autor “ao penetrar no meio social como expressão do real, o modelo figurativo se torna
então natural, utilizado como se fosse copiado diretamente dessa realidade” (MOSCOVICI,
2012, p. 115). O modelo figurativo é de grande importância para as representações sociais pois
possibilita identificar significados sobre um objeto, definidos por um grupo, que o condensa
numa estrutura. Para Moscovici, a ideia do modelo figurativo permite identificar os significados
construídos em torno do objeto e como eles se formam.
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O autor apresenta então os mecanismos da ancoragem e da objetivação. Inicialmente
aborda sobre a ancoragem, que seria um processo de reduzir o estranho, perturbador, a algo
comum. “Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa” (MOSCOVICI, 2015, p. 61).
Ainda segundo o autor, esse nome é encontrado em nosso sistema particular de categorias [...]
dando coerência entre o desconhecido e o conhecido [...] Rotulamos o desconhecido com um
nome conhecido (MOSCOVICI, 2015, p. 61-62), ou seja, classificamos de acordo com o que é
comum, permitido ou regra do grupo que pertencemos. Selecionamos características mais
representativas e geralmente as decisões são por generalização ou por particularização.
Segundo Moscovici (2015), “generalizando, nós reduzimos as distâncias e, particularizando,
nós mantemos a distância e mantemos o objeto sob análise, como algo divergente do protótipo”,
e ainda:
De fato, a tendência para classificar, seja pela generalização, ou pela particularização,
não é, de nenhum modo, uma escolha puramente intelectual, mas reflete uma atitude
específica para com o objeto, um desejo de defini-lo como normal ou aberrante. É isso
que está em jogo em todas as classificações de coisas não familiares – a necessidade
de defini-las como conformes, ou divergentes, da norma. (MOSCOVICI, 2015, p. 65).

Ainda sobre a ancoragem, Campos (2017) coloca que dois aspectos são importantes na
compreensão da ancoragem, da assimilação do novo, do “estranho”: o primeiro é que nenhuma
situação é completamente nova, o segundo é seu caráter singular. Outra observação feita pelo
autor é o de que “a ancoragem não é um processo atuante somente na gênese de uma
representação social” (CAMPOS 2017, p. 778) mas algo contínuo na medida em que
instrumentaliza, interpreta a realidade cotidiana e orienta condutas a serem tomadas, tornando
este processo contínuo e permanente.
Podemos ainda exemplificar a ancoragem fazendo uma comparação com os aldeões do
estudo realizado por Denise Jodelet (2015). No estudo realizado pela autora em Ainay-leChâteau os doentes mentais colocados em seu meio pela associação médica foram classificados
como “idiotas”, “vagabundos”, dentre outras ideias. Segundo Moscovici, “no momento em que
determinado objeto ou ideia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire
características desta categoria (...)”. As ideias mencionadas foram transferidas diretamente aos
doentes mentais. “Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são
classificadas e que não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo
ameaçadoras” (2015, p. 61). Para Jodelet (1984, 1988, p. 367), a objetivação e a ancoragem são
os “dois processos maiores que dão conta da forma pela qual o social transforma um
conhecimento em representação e a forma pela qual esta representação transforma o social”.
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Ainda segundo Moscovici, “quando a relação é positiva, nós registramos nossa
aceitação; quando é negativa, nossa rejeição” (2015, p. 65). Ancorar é dar nomes. Para o autor
é impossível classificar sem dar nomes. Ao nomearmos temos possibilidade de representar essa
realidade. Resumindo, sintetizar e dar nomes são dois aspectos dessa ancoragem das
representações” (2015, p. 68). Ao dar nomes integramos a ideia num sistema de conceitos.
A objetivação é materialização da abstração. Ela nos “permite tornar real um esquema
conceitual e substituir uma imagem por sua contrapartida material” (MOSCOVICI, 2012,
p.100). Ainda para o autor, “a objetivação se constitui num processo muito mais atuante que a
ancoragem”. É ainda “a arte de transformar uma representação na realidade da representação;
transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a palavra” (MOSCOVICI,
2015, p. 71). É importante ressaltar, segundo o autor, que nem todas as palavras podem ser
ligadas a imagens dependendo do estoque, dos valores, das crenças ou tabus. Se a imagem se
remeter a algum tabu, ela permanecerá abstrata. De acordo com Chamon (2014, p. 306) “A
objetivação é o processo que torna concreto o que é abstrato. Ela substitui o objeto pela imagem,
a imagem tornando-se o próprio objeto e não mais sua representação”. Um processo que ajuda
a tornar familiar o que é novo e estranho. O processo de objetivação e ancoragem contribui para
a compreensão de como se forma o conhecimento sobre o objeto pesquisado.
Segundo Moscovici (2015, p. 72) “as imagens selecionadas devido a sua capacidade de
ser representada [...] são integradas no que eu chamei de um padrão de núcleo figurativo, um
complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias. [...] Os termos
representados são os que são mais conhecidos e mais comumente empregados”.
Desta forma são escolhidos termos e imagens de acordo com as crenças dos sujeitos e que
fazem parte do seu cotidiano e das suas conversações. A familiarização do novo ocorre então
com base em saberes que já possuímos e experiências que já vivenciamos. Ainda segundo
Moscovici (2015) uma vez aceito e popularizado estes termos ganham independência e tornamse corriqueiros, uma realidade convencional, onde o que é percebido substitui o que é concebido.
O autor destaca que a linguagem tem papel fundamental neste processo por sua capacidade de
representar as coisas e de atribuir características. Ao nomear damos formas abstratas as coisas
que nomeamos.
[...] A ancoragem e a objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, está
sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos que ela classifica de
acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos
direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e
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reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é
conhecido. (MOSCOVICI, 2015, p. 78)

Segundo Moscovici (2012) duas operações são essenciais no processo de objetivação:
a naturalização e a classificação. Ao naturalizar, conceitos abstratos são reproduzidos em
imagens tornados quase reais. Ao classificar, atributos são atribuídos de acordo com o sistema
de referência instituídos na sociedade. A classificação dá à realidade um ar simbólico
(MOSCOVICI, 2012). O resultado dessas operações é chamado de esquema do núcleo
figurativo. O núcleo figurativo conta como deu a estruturação da representação pelo grupo, em
seu processo de constituição e elaboração (MOSCOVICI, 2012). Tal esquema torna possível
entender como os sujeitos interpretaram o novo, simplificando-o e utilizando-o no seu cotidiano
e nas suas interações sociais. Para Moscovici (2012) o núcleo figurativo é formado de palavras
que circulam em torno do objeto selecionadas pelos grupos produzindo um significado concreto.
Uma forma de estabelecer está ligação é através do uso de metáforas. Mazzotti (1998),
aconselha o uso de metáforas como elementos de significação do núcleo figurativo. As palavras
não surgem do nada, parte das experiências, daquilo que já é conhecido pelo sujeito, ou seja,
ancorado (MOSCOVICI, 1981). A partir do momento que um novo objeto nos é apresentado,
passamos a compará-lo com estas categorias pré-existentes o que facilita sua aceitação e
utilização.
Portanto, as representações sociais são “sistemas de opiniões, conhecimentos e crenças
particulares a uma cultura, a uma categoria social ou a um grupo com relação aos objetos no
ambiente social” (RATEAU et al, 2012, p. 2). As opiniões atuam diretamente nas tomadas de
posições, nas decisões e nas escolhas. O conhecimento está relacionado com as aprendizagens.
As crenças dizem respeito as convicções particulares dos sujeitos. Desta forma, toda a
contribuição de qualquer natureza, seja ela de opinião, crença, valores, deve ser levada em
consideração para o estabelecimento de uma estrutura das representações (MOSCOVICI, 2001).
Ao incorporar o novo em um sistema pré-existente o indivíduo pode dar atributos a nova
informação baseado em seu sistema de valores, podendo assim classificá-lo. Desta forma,
quando um novo objeto passa a fazer parte do sistema de categorias pré-existentes do um
indivíduo, diz-se que ele está ancorado (TRINDADE et al, in ALMEIDA et al, 2011).
Sobre o Esquema Figurativo, de acordo com Moliner (apud LIMA, 2019) as
representações são imagens que expressam uma opinião coletiva que ele chama de “imagem
social”. Segundo o autor, a- definição de imagem social comporta três aspectos: a) O conjunto
das características e das propriedades que os indivíduos atribuem a um dado objeto; b) a
emergência de uma imagem social depende de duas condições: os indivíduos precisam ter
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informações sobre o objeto e experiências comparáveis a elas, além de utilizar saberes prévios
comuns para interpretar e fazer inferências a respeito daquelas informações; c) a dupla
finalidade das imagens sociais: elas revelam a forma como certos objetos sociais existem no
universo cognitivo dos indivíduos, e também permitem a eles um julgamento sobre tais objetos,
ou seja, têm finalidade avaliativa.
Moscovici (2012) denominou de “modelo figurativo” o esquema que organiza a
representação de um objeto. Ele organiza e coordena os termos da representação e corresponde
a uma das fases do processo de objetivação, que é a “esquematização estruturante”. Neste
processo aspectos são armazenados e outros descartados através de um processo de seleção
constituindo uma imagem coerente dos elementos que dão significado ao objeto representado.
O resultado desta organização é chamado de modelo figurativo. “Ao penetrar no meio social
como expressão do real, o modelo figurativo se torna então natural, utilizado como se fosse
copiado diretamente dessa realidade” (MOSCOVICI, 2012, p. 115).

4.3 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO X SENSO COMUM: Uma dualidade também
presente em estudos sobre riscos.
Leituras sobre a temática “riscos no trabalho” são permeadas pelo embate entre o
conhecimento científico e o conhecimento leigo. Historicamente, esse embate se dá de forma
conflituosa. De maneira simplificada, o conflito se dá por se considerar um conhecimento
superior ao outro. No estudo das representações sociais essa relação também está presente. A
relação entre o pensamento leigo e o pensamento especializado ou conhecimento científico4 foi
objeto de estudo de Moscovici 5 (2012) em sua pesquisa sobre a representação social da
psicanálise pela sociedade parisiense. Para Moscovici (2012), os resultados desta pesquisa
foram vitais no desenvolvimento da Teoria das Representações Sociais. Moscovici e Hewstone
(1983, p. 102) citam alguns rótulos que já foram usados para descrever esses pensamentos tais
como: pensamento “doméstico” e “selvagem por Lévi-Strauss (1962); mentalidade “lógica” e
“pré-lógica por Levy-Bruhl (1922).
Areosa (2010), publicou inúmeros livros e artigos tratando a temática do risco nos seus
mais diversos aspectos condicionantes. Segundo este autor, “processos de gestão de riscos
4

Entende-se por conhecimento científico o saber produzido dentro de instituições de pesquisa e que estejam de
acordo com preceitos teóricos e metodológicos do campo científico.
5 A Representação Social da psicanálise foi um dos estudos de Moscovici. Nessa pesquisa Moscovici procurou
ouvir diversos grupos de diferentes classes sociais da sociedade parisiense e investigar como a psicanálise
(conhecimento científico) era percebido e utilizado por eles.
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devem contemplar e articular o conhecimento especializado dos peritos e o conhecimento “não
especializado” dos trabalhadores” (AREOSA, 2010a, p. 88). De acordo com Areosa (2014), as
percepções de riscos estão diretamente ligadas à forma como os indivíduos pensam,
representam, classificam ou analisam as diversas formas de ameaça às quais se encontram
sujeitos ou sobre as quais têm conhecimento (AREOSA, 2014, p. 85).
Moscovici (2012) aponta para o fato de que, do resultado da relação conhecimento
“especializado” versus conhecimento “leigo”, surgem as representações sociais na sociedade
como resultado de um conhecimento científico adaptado a vivência prática e cotidiana das
pessoas. De acordo com o autor: “A ciência era antes baseada no senso comum e fazia o senso
comum menos comum; mas agora senso comum é a ciência tornada comum” (MOSCOVICI,
2015, p. 60).
Ainda segundo Moscovici (1984), existem na sociedade dois tipos de universos: o
universo consensual e o universo reificado. O universo consensual é denominado de senso
comum e encontra-se nas práticas interativas cotidianas, onde se constroem as representações.
O universo reificado é o mundo das ciências, da objetividade e das teorizações abstratas, um
universo familiar para os cientistas e não familiar para os cidadãos comuns.
Como tornar esse não familiar do saber científico em algo familiar para o senso comum?
Moscovici (2015) coloca que “não é fácil transformar palavras não familiares, ideias ou
seres, em palavras usuais, próximas e atuais. É necessário, para dar-lhes uma feição familiar,
pôr em funcionamento os dois mecanismos de um processo de pensamento baseado na memória
e em conclusões passadas” (MOSCOVICI, 2015, p. 60).
Podemos ainda perguntar: Como tornar esse familiar do saber do senso comum em algo
familiar para o saber científico? Mas não no intuito “de reabilitar o senso comum enquanto
forma válida de conhecimento; trata-se, sobretudo, de situá-lo como teia de significados capaz
de criar efetivamente a realidade social” (SPINK, 1993, 300-308).
Não podemos ignorar que os acontecimentos que envolvem “riscos no trabalho” não
podem mais ser analisados apenas sob a ótica de um saber científico e de um conhecimento
unicamente mecanicista. Sobre isso Chamon e Moraes (2011, p. 244) discorrem:
O Universo não pode ser interpretado somente a partir da visão das grandes teorias,
pois há um conhecimento prático elaborado para também compreendê-lo. As
explicações em termos de causa e efeito não são per si suficientes para uma
compreensão mais abrangente desse Universo. Há, naturalmente, dicotomias entre o
pensamento científico e o conhecimento socialmente construído, que é apropriado por
meio de representações. Não são suficientes as explicações do nosso ambiente
somente em termos newtonianos/ mecânicos, pois há todo um construto social que
não pode ser negado e que lhe é complementar. O estudo desses processos de
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elaboração de um conhecimento de senso comum, que é próprio da teoria das
representações sociais, permite explorar o risco para além de uma perspectiva
puramente mecanicista.

Sobre esta dualidade, Beck (1999) também comenta em seus estudos e cita o fato de que
visando esclarecer “peritos” (no caso as indústrias) e “leigos”(público em geral) sobre a
temática dos riscos, sem com isso aumentar o confronto entre estes dois tipos de saberes, ele
propôs a criação de uma instituição que tivesse credibilidade para os dois grupos, para ser a
comunicadora das informações necessárias.
Giddens (1998) também comenta sobre esta dualidade “perito” e “leigo” dentro dos
estudos de riscos. Para este autor o público leigo opera através de um sistema de confiança. “A
confiança opera essencialmente em ambientes de risco” (GIDENS 1998, p. 64). A confiança só
é necessária quando existe ignorância. Segundo este autor o requisito para você precisar confiar
por exemplo, nos peritos, é a falta de informação plena. “Confiança pode ser definida como
crença na credibilidade de uma pessoa ou sistema, [...]” (1998, p. 44).
A abordagem dos riscos no trabalho dentro de uma perspectiva psicossocial se torna
cada vez mais necessária e urgente visto que a própria ciência não dá contas dos riscos que
produz. A abordagem culturalista vem ao encontro desta perspectiva ao atribuir um mesmo
patamar ao conhecimento “leigo” e ao conhecimento “perito”. Nesta perspectiva o
conhecimento “perito” é apenas mais uma referência. O modelo culturalista constrói seu
conhecimento a partir de avaliações sobre risco em diferentes situações da vida cotidiana
(AREOSA, 2010).
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia é fundamental na pesquisa científica. Ela vai determinar os passos a
serem percorridos pelo pesquisador. Minayo destaca que [...] “precisamos de parâmetros para
caminhar no conhecimento” (MINAYO, 1994, p. 16). A metodologia deve estar articulada com
a teoria. Desta forma cabe ao pesquisador escolher de forma coerente, técnicas e instrumentos
de coleta de dados mais adequados. Em nosso estudo abordamos a pesquisa quantitativa e
qualitativa. Segundo Spink (1995) a “realidade é caleidoscópica e a multiplicidade de métodos
pode enriquecer a compreensão do fenômeno (SPINK, 1995a, p. 128) permitindo a observação
do fenômeno a ser estudado por diversos ângulos.
Como se trata de um estudo de representações sociais, optamos dentro desta perspectiva
pela abordagem processual proposta por Moscovici (1961) já descrita em item anterior. Essa
abordagem apresenta dois processos formadores da representação social: a objetivação e a
ancoragem. A objetivação reproduz um conceito em uma imagem permitindo tornar real um
esquema conceitual. A ancoragem procura dar sentido à imagem criada sintetizando,
classificando e dando nomes por meio de conceitos pré-existentes (MOSCOVICI, 2015, p. 6171).
Após estas definições passamos à organização dos passos metodológicos da pesquisa
apresentando os sujeitos da pesquisa, o campo de estudo e os procedimentos de coleta e análise
dos dados.

5.1. OS SUJEITOS E O CAMPO DA PESQUISA

O estudo de campo foi realizado em duas fases. Os sujeitos da primeira fase (pesquisa
exploratória) foram alunos do curso de segurança do trabalho de diferentes períodos que
estavam disponíveis em momentos variados e por motivos diversos. O quantitativo foi de 22
alunos. Na primeira fase da pesquisa utilizamos como campo em uma instituição federal, que
denominamos de Escola 1. A escolha foi determinada pela facilidade de a pesquisadora atuar
nesta instituição.
Já na segunda fase, a pesquisa foi realizada em duas instituições que oferecem cursos
de formação técnica-profissional, sendo uma instituição federal (Escola 1) e a outra estadual
(Escola 2). Na escolha das instituições foram considerados os seguintes aspectos: reconhecida
relevância e qualidade na formação técnica-profissional, o fácil acesso ao local onde as
instituições se localizam e a proximidade física entre elas, que facilitou o deslocamento em
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variados momentos e horários oferecidos pelos coordenadores para a realização da coleta de
dados.
Os cursos selecionados foram Segurança do Trabalho, na instituição federal e
Edificações e Eletrotécnica na instituição estadual. O quantitativo total de estudantes foi de 61
alunos sendo: Segurança do Trabalho Escola 1 (Grupo 1 com 10 estudantes; Grupo 2 com 12);
Edificações Escola 2 (Grupo 3 com sete estudantes; Grupo 4 com 11); Eletrotécnica Escola 2
(Grupo 5 com nove estudantes; Grupo 6 com 12). A investigação envolveu turmas de 2º e 3º
períodos das duas instituições, na modalidade pós-médio. Os cursos selecionados são ofertados
em três períodos, desta forma consideramos que a partir do 2º período os alunos teriam mais
condições de discutir sobre o objeto da pesquisa levando-se em conta os conteúdos ministrados
a partir deste. A escolha dos períodos “meio e fim” contribuiu ainda para a verificação de
possíveis mudanças na representação de “risco no trabalho” destes alunos durante o curso.
A escolha dos cursos considerou a formação profissional fortemente relacionada ao
tema riscos no trabalho e a disponibilidade de turmas oferecidas pelos coordenadores em cada
instituição. Algumas categorias profissionais estão bem mais expostas à riscos ocupacionais do
que outras. Entendemos que estes cursos apresentam estas características.
Na modalidade subsequente os cursos são ofertados, geralmente, no horário noturno. O
ingresso acontece por concurso público. Na instituição federal, um período de greves e
ocupações estudantis teve como consequência uma baixa procura para o curso de Segurança do
Trabalho. Nesse período específico, a instituição possibilitou o ingresso por sorteio, através de
ampla divulgação na mídia e redes sociais. Este processo resultou no ingresso das turmas de
Segurança do Trabalho contempladas nesta pesquisa.
Os alunos do curso subsequente são alunos que já concluíram o ensino médio e buscam
na educação profissional uma possibilidade de se inserir mais rapidamente no mercado de
trabalho. São cursos que priorizam a formação para o mercado de trabalho, com duração que
varia de 1 ano e meio a 2 anos. Por ser um curso pós-médio, oferece possibilidade de acesso a
sujeitos de diferentes idades e diferentes formações. Encontramos neste contexto: sujeitos que
acabaram de sair do ensino médio e buscam uma profissionalização, sujeitos com nível superior
desempregados, desempregados que buscam na formação técnica maior empregabilidade,
estudantes que buscam ascensão social e financeira através da conquista de uma certificação
técnica que possibilite também uma ascensão funcional no trabalho. Para estes sujeitos há uma
forte expectativa e esperança de que a inserção no mercado de trabalho está diretamente ligada
a formação técnica profissionalizante. São alunos oriundos predominantemente de escolas
públicas, majoritariamente trabalhadores de diversas áreas e funções e que encontram nos
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cursos noturnos possibilidade de conciliar trabalho e estudo. Estas características tornam este
grupo de sujeitos uma amostra bem peculiar dentro da educação profissional e bem
característica da realidade histórica de desigualdade de oportunidades oferecidas para pessoas
com posições economicamente menos favorecidas dentro da sociedade para as quais o ensino
profissionalizante subsequente representa, na sua grande maioria, terminalidade de seus
estudos.
A diversidade de idades dos alunos matriculados, é uma característica dos cursos
subsequentes. Vejamos os dados por idade dos cursos pesquisados.
Tabela 01:Segurança do Trabalho – Total: 22 estudantes
IDADES
18

18

18

19

19

20

20

20

21

25

26

27

28

31

31

37

37

38

31

39

41

45

51

51

43

44

49

38

39

50

Entre 18 e 20 anos = 8 (36,3%)
Entre 21 e 30 anos = 5 (22,8%)
Entre 31 e 40 anos = 5 (22,8%)
Entre 41 e 50 anos = 3 (13,6%)
Entre 51 e 60 anos = 1 (4,5%)
Tabela 02: Edificações – Total: 18 estudantes
IDADES
18

20

21

21

22

22

23

24

25

26

29

30

Entre 18 e 20 anos = 2 (11,1%)

Entre 41 e 50 anos = 2 (11,1%)

Entre 21 e 30 anos = 10 (55,6%)

Entre 51 e 60 anos = 2 (11,1%)

Entre 31 e 40 anos = 2 (11,1%)
Tabela 03: Eletrotécnica – Total: 21 estudantes
IDADES
18

20

20

21

21

22

25

25

26

27

27

28

30

30

32

35

38

Entre 18 e 20 anos = 3 (14,3%)

Entre 41 e 50 anos = 1 (4,8%)

Entre 21 e 30 anos = 11 (52,4%)

Entre 51 e 60 anos = 0 (0,0%)

Entre 31 e 40 anos = 6 (28,5%)

38

52
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As tabelas 04, 05 e 06, abaixo, apresentam uma visão geral dos cursos pesquisados.
Considerando que 61 estudantes participaram da pesquisa, temos a seguinte representatividade.
Percentual por idade dos participantes da pesquisa na tabela 04 a seguir:

Tabela: 04 - Percentual por idade dos participantes da pesquisa
Variação/ idades

Quantidade

%

Entre 18 e 20

13

21,3

Entre 21 e 30

26

42,6

Entre 31 e 40

13

21,3

Entre 41 e 50

06

9,9

Entre 51 e 60

03

4,9

Fonte: Dados da pesquisadora

Percentual por sexo dos participantes da pesquisa na tabela 05 a seguir:
Tabela: 05 - Percentual por sexo dos participantes da pesquisa
Sexo

Quantidade

%

Masculino

37

60,7%

Feminino

24

39,3%

Fonte: Dados da pesquisadora

Percentual por curso/sexo dos participantes da pesquisa na tabela 06 a seguir:
Tabela: 06 - Percentual por curso /sexo dos participantes da pesquisa
Variação/ idades

Quantidade

%

Segurança do Trabalho

Masculino = 08

36,3

Total: 22

Feminino = 14

63,7

Edificações

Masculino = 10

55,6

Total: 18

Feminino = 08

44,4

Eletrotécnica

Masculino = 19

90,5

Total: 21

Feminino = 02

9,5

Fonte: Dados da pesquisadora

Embora os dados da pesquisa não representem a totalidade das turmas, os dados
demonstram a presença de um percentual significativo de mulheres nos cursos técnicos
subsequentes. Sobre este aspecto Segnini e Bruschini comentam:
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Em relação à ampliação da participação da mulher no mercado de trabalho, esse fato
tem alterado o perfil da força de trabalho cuja presença feminina é de
aproximadamente 40%, ocasionado modificações na composição de gênero de
diversas profissões (SEGNINI, 1998; BRUSCHINI, 2000).

Destacamos a presença feminina no curso de Segurança do Trabalho com 63,7% de
participantes e destacamos também o percentual não menos significativo de 9,5% no curso de
Eletrotécnica que demonstra que apesar das significativas mudanças do ingresso feminino nos
cursos pesquisados, alguns cursos ainda são considerados “apropriados” para homens.
A pesquisa possibilitou ainda verificar se os sujeitos realizam trocas cotidianas de
conversações sobre o objeto da pesquisa e compartilham experiências sobre situações de riscos
no trabalho, sejam de forma livre ou fruto de atividades pedagógicas planejadas pelos
professores.

5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Quanto aos instrumentos de coleta de dados foram utilizados na pesquisa: um
questionário de múltipla escolha, entrevistas semidirigidas e grupo focal.
O questionário de caracterização individual de identificação de riscos no trabalho
(Modelo apêndice, item 12.1) foi aplicado na primeira fase (estudo exploratório) com a
finalidade de um pré-teste de modo a permitir ajustes no caso da ocorrência de dúvidas ou
críticas sobre o instrumento. Dessa forma, os entrevistados descreveram desde erros
ortográficos encontrados até as assertivas que consideravam mal estruturadas. Consideraram
ainda o tempo para realização do instrumento muito extenso e cansativo. Com base nesses
comentários, diversas assertivas foram corrigidas de forma a tornarem-se mais claras e outras
foram retiradas. Sobre a importância do questionário individual, Dejours (1987) menciona que
embora o risco seja coletivo, deve ser assumido individualmente. O instrumento teve objetivo
de avaliar o nível de concordância e o nível de importância atribuídos a ações relacionadas a
riscos no trabalho. Os dados obtidos orientaram avaliações estatísticas através de gráficos
contribuindo com análises quantitativas sobre o tema da pesquisa. O questionário foi novamente
aplicado na segunda fase, com as modificações necessárias.
As entrevistas semidirigidas (estudo exploratório) foram orientadas por um roteiro
básico (modelo Apêndice item 12.2) elaborado após pesquisa bibliográfica sobre o tema da
pesquisa. Possibilitou aos sujeitos falar livremente sobre o tema. O roteiro serviu de suporte
para a segunda fase da investigação.
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Todo material foi submetido a avaliação de profissionais da área de segurança do
trabalho para validação.
Na segunda fase da investigação foram utilizados: Um questionário de múltipla escolha
e grupo focal. O questionário final aplicado na segunda fase foi resultado da análise da validade
do conteúdo realizado pelos alunos, na primeira fase. Nesta segunda fase, para análise de
consistência e avaliação e refinamento do instrumento foi utilizado o teste alpha de Cronbach
(Apêndice item 12.3), visando avaliar a consistência do instrumento final.
Os grupos focais foram realizados com seis grupos em dias e horários distintos: Escola
1: Curso de Segurança do Trabalho 2º período (10 alunos) e 3º período (12 alunos). Escola 2:
Curso de Edificações 2º período (7 alunos) e 3º período (11 alunos). Curso de Eletrotécnica 2º
período (9 alunos) e 3º período (12 alunos). Utilizou-se para obtenção das comunicações sobre
o tema da pesquisa. Como cita Gatti (2005, p. 7) “no âmbito das abordagens qualitativas em
pesquisa social, a técnica do Grupo Focal vem sendo cada vez mais utilizada”. Ainda segundo
esta autora, a “técnica cria condições para que o grupo se situe, explicite pontos de vista, façam
análises, inferências, façam críticas, ampliando a perspectiva diante do tema para o qual foi
convidado a conversar coletivamente” (2005, p. 9). Segundo Morgan e Krueger (1993), esta
técnica permite fazer emergir conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências, uma
multiplicidade de pontos de vista e também verificar as representações que conduzem às
respostas. Essas considerações ressaltam a importância para sua utilização em estudos de
representações sociais.
Para Gatti (2005), na técnica “privilegia-se a seleção dos participantes segundo critériosconforme o problema em estudo - desde que eles possuam algumas características em comum
que os qualificam para a discussão” [...] (GATTI, 2005, p. 7). Nesta investigação reunimos
alunos de cursos da formação profissional que estudam sobre o tema e possuem disciplinas
similares que abordam o objeto da pesquisa.
Ainda segundo Gatti (2005), na condução do grupo focal o mediador deve se manter
isento de posicionamentos ou diretividade. Deve possibilitar que o grupo se comunique de
forma espontânea, opinando, analisando, criticando, expondo seus pontos de vista, sem,
contudo, se distanciar dos objetivos do trabalho de grupo. Nesse sentido foi elaborado um
roteiro (modelo apêndice, item 13.4) utilizado para conduzir as discussões e reflexões: a) refletir
sobre a abrangência do tema risco/ risco no trabalho; b) refletir sobre motivos que levam a
aceitar riscos no trabalho; c) identificar tipos de influências no ambiente de trabalho que
influenciam na aceitação de riscos; d) avaliar responsabilidades em situações de riscos; e)
relatar como lidam com os procedimentos e regras de segurança; f) avaliar a abordagem sobre
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riscos no trabalho no curso; g) opinar sobre a importância do conhecimento sobre riscos; h)
descrever como percebem os riscos no ambiente de trabalho; i) opinar sobre a questão de
“indução de metáfora” proposta: “ se risco no trabalho pudesse ser uma outra coisa (um animal,
um vegetal, um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta.)
O meio utilizado para registrar o trabalho com os grupos focais foi a gravação em áudio
e posterior transcrição das conversações em falas sequenciais.

5.3 ANÁLISE DOS DADOS
Após “leitura flutuante” (GATTI, 2016, p. 126) exaustiva do material, procedeu-se a
sistematização e categorização sugeridas pelo método do grupo focal. Segundo Gatti, as
codificações ou categorizações oferecem a possibilidade de análises qualitativas dos conteúdos
recorrentes, relevantes, críticos, discordantes. Segundo Gatti (2005, p.44), “a análise é um
processo de elaboração, de procura de caminhos, em meio ao volume das informações
levantadas”.
Para análises dos dados utilizamos a metodologia da Análise de Conteúdo (BARDIN,
2016). Para esta autora a análise é usada para “[...] estudar motivações de opiniões, de atitudes,
de valores, de crenças, de tendências, etc. Nas [...] entrevistas individuais ou de grupo, [...]
reuniões de grupo, [...] comunicações de massa, etc.” (BARDIN, 2009, p. 131).
A análise qualitativa de cunho temático cumpriu as seguintes etapas: (a) transcrição e
digitação das gravações do grupo focal; (b) atribuição de códigos aos participantes, para
assegurar a não identificação dos participantes e o sigilo das informações; (c) leitura
compreensiva dos textos transcritos, identificando especificidades e visão global dos
depoimentos; (d) elaboração de estruturas de análise, agrupando trechos de depoimentos
significativos sobre riscos no trabalho; (e) identificação das ideias centrais presentes nesses
eixos; (f) identificação dos sentidos atribuídos às ideias; (g) técnica de indução de metáfora; (h)
transcrição das metáforas; (i) categorização das metáforas; (j) identificação dos principais
significados atribuídos as metáforas; (l) elaboração do quadro de metáforas; (m) elaboração de
sínteses interpretativas (n) elaboração de uma proposta de modelo representacional que
condense as ideias das etapas acima.
Estas etapas possibilitaram a organização dos dados através de classificações e análise
categorial, proposta por Bardin (2016), o estudo comparativo dos resultados, a interpretação

67
dos resultados e apresentação dos resultados. Para P. Henry e S. Moscovici6 “[...] tudo o que é
dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo”.
A técnica de “indução de metáfora” foi utilizada por meio de questão específica.
Segundo Mazzotti (2008, p.1) é de grande valor “porque qualquer processo é invisível, não se
apresenta imediatamente para nós, é abstrato, resulta de uma inferência a partir de uma
comparação com algo que supomos ser mais visível”. Outros autores que também apontam sua
utilidade e importância: Lakoff e Johnson (2002, p. 45), ao afirmarem “a metáfora é um recurso
da imaginação, um adorno para o discurso, e que está inserida não só na linguagem cotidiana
das pessoas como também na ação e nos pensamentos”. Esta técnica vem sendo usada com
sucesso em estudo de representações sociais. Segundo Mazzotti (1998), os núcleos figurativos
das representações sociais podem ser identificados através das metáforas.
Desta forma, elaboramos uma questão, por meio da qual buscamos verificar as analogias
sobre riscos no trabalho resultantes da indução de metáforas: “Se risco no trabalho pudesse ser
uma outra coisa (um animal, um vegetal, um mineral...) o que seria? Por quê?”, baseada em
estudo de Freire (2007).

6

P. Henry e S. Moscovici, “Problème de l’analysede contenu”, Langage, Setembro 1968, n.II.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES – Primeira fase da pesquisa (estudo exploratório)
6.1 PRÉ-TESTE

O texto apresentado neste item se refere à pesquisa exploratória realizada na instituição
federal. Teve como objetivo investigar a representação social de riscos no trabalho por alunos
do curso de segurança do trabalho. Um questionário (apêndice 12.1) e um roteiro de entrevista
semiestruturada (apêndice 12.4) foram aplicados para um grupo de 22 alunos de períodos
diversos que se encontravam disponíveis. As questões envolviam diversas situações hipotéticas
de riscos no trabalho. Importante destacar que a primeira fase foi publicada em artigo de
periódico (CHAGAS, E.; LIMA, R.C.P., 2018).
O questionário-teste foi avaliado quanto a validade do conteúdo pelos participantes.
Dessa forma, os entrevistados descreveram desde erros ortográficos encontrados, assertivas que
consideradas mal estruturadas e tempo de aplicação. Com base nesses comentários, diversas
assertivas foram corrigidas de forma a se tornarem mais claras e algumas questões suprimidas.
Os resultados da entrevista-teste e da aplicação do questionário se mostraram relevantes
para a investigação e contribuíram para avaliação dos instrumentos quanto à adequação. Na
entrevista (pesquisa exploratória) foi utilizada a técnica de “indução de metáforas”.
A parte inicial do questionário consistia de questões de identificação: sexo, idade, renda,
religião e curso, para obtenção do perfil dos entrevistados.
As assertivas propostas no questionário consistiam de perguntas buscando traduzir os
objetivos desta pesquisa. Foram elaboradas questões do tipo múltipla escolha para que o
respondente escolhesse uma das alternativas. 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.
Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa exploratória realizada com 22 alunos
de ambos os sexos, com faixa etária entre 18 e 45 anos do curso de Segurança do Trabalho.
6.2. RESULTADOS E ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE
RISCOS NO TRABALHO.
A análise dos dados do questionário possibilitou a caracterização individual de “risco
no trabalho” do grupo pesquisado. Este questionário foi dividido em sete dimensões, cada uma
com questões específicas, que avaliaram diferentes aspectos que envolvem situações de risco
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no trabalho para os alunos participantes. As situações de referência elencadas em cada dimensão
são resultado da revisão de literatura sobre o tema e da validação por profissionais da área de
segurança do trabalho.
A Dimensão 1, avaliou o nível de risco identificado em diversas situações hipotéticas
sendo: Muito risco (MR), Algum risco (AR), Sem opinião (SO) Pouco risco (PR), Nenhum
risco (NR). Considerando as 6 questões, e a escala likert aplicada, variando de 1 a 5, sendo,
(MR) 5, (AR) 4, (SO) 3, (PR) 2, (NR) 1. As seis questões referentes a esta dimensão estão
expostas a seguir, acompanhadas da porcentagem de respostas dos alunos:
Questão 1: Acelerar uma obra para cumprir o prazo. 13 alunos- MR (59,09%), 07 alunosAR (31,8%), 02 alunos- PR (9,09%).
Questão 2: Trabalhar sem usar EPI. 21 alunos – MR (95,50%), 01 alunos- AR (4,5%).
Questão 3: Não acelerar o andamento da obra (risco de perder o emprego). 03 alunosMR (13,63%), 10 alunos- AR (45,45%), 06 alunos- SO (27,27%), 03 alunos- PR
(13,63%).
Questão 4: Trabalhar em local de ruído excessivo. 18 alunos- MR (81,81%), 04 alunosAR (18,18%).
Questão 5: Trabalhar sem óculos de proteção. 17 alunos- MR (77,27%), 05 alunos- AR
(22,72%).
Questão 6: Iluminação fraca no local de trabalho. 09 alunos- MR (40,90%), 13 alunosAR (59,09%).
Considerando as seis questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), os
principais resultados da Dimensão 1 mostram que maioria considera “Muito Risco”: “acelerar
obra para cumprir prazo”, “trabalhar sem usar EPI”, “trabalhar em local de ruído excessivo”,
“trabalhar sem óculos de proteção”.
A Dimensão 2, avaliou como o grupo percebe o risco e identifica algumas de suas
características, sendo: Concordo totalmente (CT), Concordo (C), Sem opinião (SO), Discordo
(D), Discordo totalmente (DT). Considerou a escala Likert aplicada variando de 1 a 5, sendo
(CT) 5; (C) 4; (SO) 3; (D) 2; (DT) 1. Onze questões foram inseridas nessa dimensão, expostas
a seguir e acompanhadas pela porcentagem de respostas dos alunos:
Questão 1: Riscos são determinados por vários fatores: 15 alunos- CT (68,18%), 07
alunos- C (31,81%).
Questão 2: Riscos nunca trazem benefícios: 05 alunos- CT (22,72%), 07 alunos- C
(31,81%), 03 alunos- SO (13,63%), 05 alunos- D (22,72%), 02 alunos- DT (9,09 %).
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Questão 3: Riscos são de influência divina: 06 alunos- SO (27,27%) assinalando a
resposta sem opinião, 11 alunos- D (50%), 05 alunos- DT (22,72%).
Questão 4: Riscos são negociáveis: 04 alunos- C (18,18%), 02 alunos- SO (9,09%), 09
alunos- D (40,90%), 07 alunos- DT (31,81%).
Questão 5: Riscos podem ser invisíveis: 09 alunos- CT (40,90%), 04 alunos- C (18,18%),
03 alunos- SO (13,63%), 05 alunos- D (22,72%), 01 aluno- DT (4,54 %).
Questão 6: Riscos podem trazer benefícios: 05 alunos- C (22,72%), 03 alunos- SO
(13,63%), 07 alunos- D (31,81%), 07 alunos- DT (31,81%).
Questão 7: Conhecimento científico e tecnológico resolvem todos os riscos: 02 alunosCT (9,09%), 06 alunos- C (27,27%), 01 aluno- SO (4,54 %), 13 alunos- D (59,09%).
Questão 8: Riscos são sempre visíveis: 01 aluno- CT (4,54%), 02 alunos- C (9,09%), 15
alunos- D (68,18%), 04 alunos- DT (18,18 %).
Questão 9: Riscos são inevitáveis: 01 aluno- CT (4,54 %), 05 alunos- C (22,72%), 02
alunos- SO (9,09%), 10 alunos- D (45,45%), 04 alunos- DT (18,18%).
Questão 10: Riscos são determinados por apenas um fator: 01 aluno- C (4,54 %), 02
alunos- SO (9,09%), 14 alunos- D (63,63%), 05 alunos- DT (22,72%).
Questão 11: Riscos são sempre perigosos: 09 alunos- CT (40,90%), 07 alunos- C
(31,81%), 01 aluno, SO (4,54 %), 04 alunos- D (18,18%), 01 aluno- DT (4,54 %).
Considerando as onze questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), alguns
resultados da Dimensão 2 mostram que maioria “Concorda Totalmente” com: “Riscos são
determinados por vários fatores”, “Riscos podem ser invisíveis”, “Riscos são sempre
perigosos”.
A Dimensão 3, avaliou o nível de concordância na aceitação de riscos em situações
hipotéticas sendo: Concordo totalmente (CT), Concordo (C), Sem opinião (SO), Discordo (D),
Discordo totalmente (DT). Considerou a escala Likert aplicada variando de 1 a 5, sendo (CT)
5; (C) 4; (SO) 3; (D) 2; (DT) 1. As seis questões referentes a esta dimensão, acompanhadas da
porcentagem de respostas dos alunos, estão expostas a seguir:
Questão 1- Recompensas materiais justificam aceitação de riscos: 02 alunos- SO (9,09%),
14 alunos- D (63,63%), 06 alunos- DT (27,27 %).
Questão 2- Recompensas financeiras justificam aceitação de riscos: 01 alunos- C
(4,54%), e 02 alunos- SO (9,09%), 13 alunos-D (59,09%), 06 alunos- DT (27,27%).
Questão 3- Reconhecimento no trabalho justifica aceitação de riscos no trabalho: 02
alunos- C (9,09%), e 01 aluno- SO (4,54%), 14 alunos- D (63,63%), 05 alunos- DT
(22,72%).
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Questão 4- O aumento de riscos não compensa o aumento de benefícios: 07 alunos- CT
(31,81%), 06 alunos- C (27,27%), 02 alunos- SO (9,09%), 07 alunos- D (31,81%).
Questão 5- Receio de perder o emprego justifica aceitação de riscos no trabalho: 03
alunos- C (13,63%), e 03 alunos-SO (13,63%), 10 alunos-D (45,45%), 06 alunos- DT
(27,27%).
Questão 6- Penalidades altas diminuem a aceitação de riscos: 04 alunos- CT (18,18%),
04 alunos- C (18,18%), 05 alunos-SO (22,72%), 07 alunos- D (31,81%), 02 alunos- DT
(9,09%).
Considerando as seis questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), alguns
resultados da Dimensão 3 mostram que maioria “Discorda” de: “Recompensas materiais
justificam aceitação de riscos”; “Recompensas financeiras justificam aceitação de riscos”;
“Reconhecimento no trabalho justifica aceitação de riscos no trabalho”; “Receio de perder o
emprego justifica aceitação de riscos no trabalho
A Dimensão 4, avaliou o comportamento dos sujeitos diante do risco no trabalho através
da concordância ou discordância diante de situações hipotéticas, sendo: Concordo totalmente
(CT), Concordo (C), Sem opinião (SO), Discordo (D), Discordo totalmente (DT). Considerou
a escala Likert aplicada variando de 1 a 5, sendo (CT) 5; (C) 4; (SO) 3; (D) 2; (DT) 1. Dez
questões foram inseridas nessa dimensão, expostas a seguir e acompanhadas da porcentagem
de respostas dos alunos:
Questão 1- Não aceitação de riscos faz parte de sua personalidade: 06 alunos- CT
(27,27%), 09 alunos- C (40,90%), 02 alunos- SO (9,09%), 03 alunos- D (13,63%), 02
alunos- DT (9,09%).
Questão 2- Pressão dos colegas pode te influenciar a aceitar riscos: 03 alunos- C
(13,63%), assinalando a resposta concordo, 15 alunos- D (68,18%), 04 alunos- DT
(18,18%).
Questão 3- Correr risco te desmotiva: 02 alunos- CT (9,09%), 09 alunos- C (40,90%), 02
alunos- SO (9,09%), 07 alunos-D (31,81%), 02 alunos- DT (9,09%).
Questão 4- Prefiro lidar com riscos sozinho: 01 alunos- CT (4,54%), 01 alunos- C
(4,54%), 06 alunos- SO (27,27%), 12 alunos- D (54,54%), 02 alunos- DT (9,09%).
Questão 5- Aceitação de riscos faz parte de sua personalidade: 01 alunos- CT (4,54%),
04 alunos- C (18,18%), 02 alunos- SO (9,09%), 10 alunos- D (45,45%), 05 alunos- DT
(22,72%).
Questão 6- Correr riscos te faz sentir motivado: 01 alunos- CT (4,54%), 01 alunos- C
(4,54%), 01 alunos- SO (4,54%), 14 alunos- D (63,63%), 05 alunos- DT (22,72%).
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Questão 7- Prefiro trabalhar em equipe diante de riscos. 03 alunos- CT (13,63%), 13
alunos- C (59,09%), 02 alunos- SO (9,09%), 04 alunos-D (18,18%).
Questão 9- Treinamentos lhe conferem habilidades motoras: 07 alunos- CT (31,81%), 11
alunos- C (50%), 04 alunos- SO (18,18%).
Questão 10- Treinamentos lhe conferem habilidades decisórias: 08 alunos- CT (36,36%),
10 alunos- C (45,45%), 02 alunos- SO (9,09%), 02 alunos- D (9,09%).
Considerando as 10 questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), alguns
resultados da Dimensão 4 mostram que maioria “Concorda” com: “Não aceitação de riscos faz
parte de sua personalidade”; “Correr risco te desmotiva”; “Prefiro trabalhar em equipe diante
de riscos”; “Treinamentos lhe conferem habilidades motoras”; “Treinamentos lhe conferem
habilidades perceptivas de riscos”. E “Discorda” de: “Pressão dos colegas pode te influenciar a
aceitar riscos”; “Prefiro lidar com riscos sozinho”; “Aceitação de riscos faz parte de sua
personalidade”; “Correr riscos te faz sentir motivado”.
A Dimensão 5, avaliou o nível de risco associado à alguns comportamentos sendo:
Muito risco (MR), Algum risco (AR), Sem opinião (SO) Pouco risco (PR), Nenhum risco (NR).
Considerou a escala Likert aplicada variando de 1 a 5, sendo (MR) 5; (AR) 4; (SO) 3; (PR) 2;
(NR) 1. As nove questões referentes a esta dimensão, acompanhadas da porcentagem de
respostas dos alunos, são:
Questão 1- Ignorar regras de segurança: 20 alunos- MR (90,90%), 02 alunos-AR (9,09%).
Questão 2- Não usar EPI: 20 alunos-MR (90,90%,), 02 alunos- AR (9,09%).
Questão 3- Executar atividades de forma insegura: 15 alunos- MR (68,18%), 07 alunosAR (31,81%).
Questão 4- Fingir seguir as regras: 13 alunos- MR (59,09%), 09 alunos-AR (40,90%).
Questão 5- Não seguir os procedimentos orientados: 14 alunos- MR (63,63%), 08 alunosAR (36,36%).
Questão 6- Ignorar sinalização e placas orientadoras de segurança: 16 alunos- MR
(72,72%), 06 alunos- AR (27,27%).
Questão 7- Seguir as regras de segurança: 01 aluno- MR (4,54%), 17 alunos- PR
(77,27%), 04 alunos- NR (18,18%).
Questão 8- Usar EPI: 01 alunos- MR (4,54%), 01 alunos- AR (4,54%), 16 alunos- PR
(72,72%), 04 alunos- NR (18,18%).
Questão 9- Executar atividades de forma segura: 01 alunos- MR (4,54%), 01 alunos- AR
(4,54%), 18 alunos- PR (81,81%), 02 alunos- NR (9,09%).
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Considerando as nove questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), alguns
resultados da Dimensão 5 mostram que a maioria considera “Muito Risco”: “Ignorar regras de
segurança”; “Não usar EPI”; “Executar atividades de forma insegura”; “Não seguir os
procedimentos orientados”; “Ignorar sinalização e placas orientadoras de segurança”.
A Dimensão 6, avaliou a satisfação em relação aos conteúdos sobre riscos no trabalho
no curso sendo: Totalmente satisfatório (TS), Satisfatório (S), Sem opinião (SO), Insatisfatório
(I), totalmente insatisfatório (TI). Considerou a escala Likert aplicada variando de 1 a 5, sendo
(TS) 5; (S) 4; (SO) 3; (I) 2; (TI) 1. Duas questões foram inseridas nessa dimensão, expostas a
seguir e acompanhadas da porcentagem de respostas dos alunos:
Questão 1- Conteúdos sobre risco no trabalho: 08 alunos- TS (36,36%), 13 alunos- (S)
(59,09%) 01 alunos- I (4,54%).
Questão 2- Atividades que desenvolvam percepção de risco no trabalho: 09 alunos- TS
(40,90%), 09 alunos- S (40,90%), 04 alunos-I (18,18%).
Considerando as duas questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), o principal
resultado da Dimensão 6 mostra que maioria considera “Satisfatório” os “Conteúdos sobre risco
no trabalho”.
A Dimensão 7, avaliou situações que envolvem risco no trabalho e o uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) sendo: Concordo totalmente (CT), Concordo (C),
Sem opinião (SO), Discordo (D), Discordo totalmente (DT). Considerou a escala Likert
aplicada, variando de 1 a 5, sendo (CT) 5; (C) 4; (SO) 3; (D) 2; (DT) 1. As oito questões
referentes a esta dimensão, acompanhadas da porcentagem de respostas dos alunos, estão
expostas a seguir:
Questão 1-A utilização de EPI previne acidentes: 09 alunos- CT (40,90%), 11 alunos- C
(50%), 02 alunos-D (9,09%).
Questão 2- A utilização de óculos de proteção protege meus olhos: 11 alunos-CT (50%,)
11 alunos- C (50%).
Questão 3- A utilização de protetores auditivos evita surdez: 07 alunos-CT (31,81%), 12
alunos- C (54,54%), 03 alunos-D (13,63%) assinalando discordo.
Questão 4- EPIs causam desconforto: 10 alunos- C (45,45%), 03 alunos- SO (13,63%),
09 alunos- D (40,90%).
Questão 5- EPIs atrapalham os movimentos: 08 alunos-C (36,36%), 04 alunos- SO
(18,18%) 10 alunos- D (45,45%).
Questão 6- EPIs aumentam os riscos de acidentes: 14 alunos-D (63,63%), 08 alunos- DT
(36,36%).
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Questão 7- Não há necessidade do uso de EPIs: 01 aluno- C (4,54%), 08 alunos- D
(36,36%), 13 alunos- DT (59,09%).
Questão 8- EPIs em algumas situações aumentam os riscos de acidentes: 01 alunos- C
(4,54%), 01 alunos- SO (4,54%), 10 alunos- D (45,45%), 10 alunos- DT (45,45%).
Considerando as oito questões e a escala Likert aplicada (variando de 1 a 5), alguns
resultados da Dimensão 7 mostram que maioria “Concorda” com: “A utilização de protetores
auditivos evita surdez”; “Discorda” de: “EPIs aumentam os riscos de acidentes”; “Discorda
Totalmente” de: “Não há necessidade do uso de EPIs”.
No conjunto das sete dimensões, os resultados apontam uma tendência do grupo em
interpretar de forma mais coesa situações com potencial danos à saúde, à vida, à prevenção e
relacionadas mais diretamente com os conhecimentos técnicos adquiridos no curso. Os dados
também indicam que nas questões onde se apresentam cenários mais imprevisíveis e que
envolvem uma tomada de decisão mais subjetiva, como por exemplo “aceitar riscos em troca
de benefícios”, as avaliações foram mais dispersas. Tais dados indicam ainda que existem
variações no grau de percepção de riscos no trabalho pelo grupo pesquisado, seja pelo resultado
da construção individual sobre riscos no trabalho, seja pelas representações elaboradas, seja
pela construção coletiva, seja pelo conhecimento adquirido no curso.
De acordo com Almeida et al. (2008), o risco pode ser objetivo, porém sua percepção e
sua aceitação dependem de aspectos culturais e pessoais. Beck (2011, p. 37) também menciona
que: “alcance, urgência e existência de riscos oscilam com a diversidade de valores e
interesses”. E para Douglas (1992, p.78), “o que é considerado risco, e quão sério esse risco é
pensado ser, será percebido de forma diferente dependendo da organização ou agrupamento ao
qual a pessoa pertença ou com que se identifique”. Os resultados apontam para a necessidade
de se aprofundar o tema “risco no trabalho” nos cursos de segurança do trabalho, introduzindo
reflexões que conduzam para uma formação mais ampla valorizando outras dimensões que
complementem o conhecimento técnico.
Este material foi complementado pela aplicação da técnica de indução de metáforas em
entrevista semiestruturada, conforme já mencionado. A análise desse recorte da pesquisa será
apresentada a seguir.

6.3. RESULTADOS E ANÁLISE E DA INDUÇÃO À METÁFORA

Visando contribuir para o aprofundamento do tema de pesquisa, foi aplicada a técnica
de “indução de metáforas”, orientada pela questão já descrita: “Se Risco no Trabalho pudesse
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ser uma outra coisa (um animal, um vegetal, um mineral...) o que seria? Por quê?” (ANDRADE,
2006). O quadro a seguir apresenta uma síntese da análise realizada, com exemplos de algumas
analogias, os significados atribuídos pelos sujeitos e o que eles expressam em termos de
sentimentos relacionados ao objeto “riscos no trabalho”. O Quadro 04 derivou de categorias
inferidas previamente, com base em Bardin (2016).
QUADRO 4: Metáforas/Analogias - Principais significados e tipo de relação com o objeto
“riscos no Trabalho”
ANALOGIA
COBRA
MOSQUITO DA
ZICA
LEÃO
COLMÉIA

SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
Traiçoeiro, machuca, imprevisível
Situação de perigo provocado pelo
outro
Feroz, manter distância, respeitar
limite, se preparar para enfrentar
Saber lidar, usar os EPIs

PITBULL

Provoca medo, necessidade de
adestrar, ter controle, imprevisível

FACA
FALSAS
AMIZADES
MAR

Corta, algo que pode machucar
Traiçoeiro, morte, imprevisibilidade

CHUVA
SINAL DE
TRÂNSITO
QUADRO
AMBIENTE
DESCONHECIDO
PLACAS DE
SINALIZAÇÃO
SEGURANÇA
PÚBLICA
CAIXA COM
BANANA DE
DINAMITE

Saber lidar, cuidado, morte,
treinamento, limite
Perigo
de
morte,
cuidado,
imprevisibilidade, morte
Cuidado, atenção
Necessidade de alertar pessoas,
necessidade de prevenção
Imprevisível, traiçoeiro
Alertar para tomar cuidado, depende
dos administradores
Depende dos administradores
Algo que pode machucar

RELAÇÃO COM O OBJETO
Desconfiança
Precaução
Responsabilização do outro
Precaução
Necessidade de conhecimento
Prevenção
Necessidade de conhecimento
Medo
Precaução
Necessidade de conhecimento
Precaução
Desconfiança
Fatalidade
Necessidade de conhecimento
Fatalidade
Desconfiança, Precaução,
Fatalidade
Necessidade de conhecimento
Precaução
Necessidade de conhecimento
Prevenção
Necessidade de conhecimento
Desconfiança
Precaução
Responsabilização do outro
Responsabilização do outro
Precaução
Desconfiança

Fonte: Elaborado pela autora

Os participantes fizeram analogias com animais, por exemplo, “cobra”, “leão”,
“cachorro bitbull”, insetos como “colméia de abelhas”, “mosquito da Zica”, e até mesmo um
“animal a ser inventado”. Também fizeram analogias com objetos gerais como “faca”,
“quadro”, “caixa com uma banana de dinamite dentro”, “placas de sinalização de trânsito”,
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“meio de transporte”, “segurança pública”, e com objetos ligados à natureza, como “mar” e
“chuva fina”. Os principais significados atribuídos a essas metáforas apontam também o tipo
de relação com o objeto “risco no trabalho”. Na sequência são apresentados alguns exemplos
das falas dos sujeitos. Embora as metáforas sejam variadas, muitos significados são os mesmos,
ou então são próximos. Em relação à desconfiança, expressa em várias falas, um exemplo pode
ser o da metáfora “cobra”, indicando imprevisibilidade: “Eu acho que o risco poderia ser um
animal, uma cobra! Você não pode confiar porque provavelmente, certamente ela vai te morder.
Ela pode ser venenosa ou não, mas certamente ela vai te morder. ” (E14). A precaução, a
necessidade de conhecimento pode ser exemplificada na metáfora do “leão”:

Se eu fosse considerar risco, eu consideraria um animal, um animal feroz, um leão por
exemplo. Você sabe que existe uma imponência, existe um poder naquilo ali, mas
você sabe que você tem que manter uma certa distância, caso contrário, você pode se
ferir se você ultrapassar aquele limite ali, você pode acabar se ferindo, eu vejo o risco
dessa forma. (E19)

A metáfora do “mar” foi expressa com o significado de algo que também demanda
necessidade de conhecimento, devido principalmente à fatalidade da morte:
Eu associo risco ao mar, uma praia por exemplo. Se você não estiver, saber nadar,
saber lidar com aquilo você consegue ir até certo ponto, até porque nada você pode
ultrapassar aquele limite. Se você não tiver, não saber nadar ou alguma coisa assim,
é, você pode vir a falecer. (...)Correndo tudo conforme o certo você corre menos risco
de se afogar, mesmo sabendo nadar você corre o risco de se afogar. Mesmo usando
EPI fazendo tudo certinho ainda corre risco, mas a gente tenta diminuir o máximo
possível. Eu associo o risco ao mar (E10)

A necessidade de conhecimento apareceu novamente na metáfora do “cachorro pitbull”,
associada ao medo, à precaução, à imprevisibilidade:
“Eu associo a um cachorro, um Pitbull que a galera tem o maior medo. Se você
consegue adestrar o animal, por mais que ele seja perigoso você consegue controlar
ele. A partir do momento que você não consegue adestrar, não tem controle nenhum,
você fica à mercê do que o animal pode fazer com você, o risco que você corre ao
passar perto ao lidar com o animal. Então se eu tiver que materializar o risco eu
pensaria desta maneira, pois tem um potencial muito grande e se pensar num animal,
depende do humor, de várias situações que podem acarretar que esse animal me ataque
ou simplesmente tem um potencial alto mas pode ser que ele não faça nada num dia,
esteja num dia bom e não me faça nada e no dia que eu possa achar que ele está num
dia bom, ele pode estar estressado e pode me atacar. (...) (E4)

A metáfora “colmeia” apareceu relacionada à necessidade do uso de EPI, denotando
prevenção e também necessidade de conhecimento: “Se você estiver utilizando todos os EPIs,
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se você sabe lidar com aquele animal, você vai lidar tranquilamente, vai conseguir tirar o mel.
Vai fazer o trabalho que tem que ser feito. Você vai conseguir fazer da maneira correta, usando
o EPI correto, sabendo o período certo que pode mexer na abelha” (E2). E a metáfora do
“mosquito da Zica” foi mencionada no âmbito do risco à saúde: “O risco para mim é assim uma
situação de perigo. E assim... isso é muito difícil...Mosquito da Zica! Eu sou gestante. Então
agora nesse período da minha gestação se eu vier a pegar Zica vai ser uma complicação, vai ser
um perigo para mim. Então isso para mim é risco”. (E12).
As análises dos questionários e das metáforas ainda não oferecem condições de afirmar
que existe uma representação social de “risco no trabalho” para esse grupo. Os resultados
indicam que tal representação parece estar se construindo durante a formação dos estudantes.
No entanto, alguns elementos, associados entre si, podem favorecer a proposição de um
“esquema representacional”, como o que está exposto na Figura 2.

Saber lidar
Pode matar
TRAIÇOEIRO E
IMPREVISÍVEL

Pode ferir

Prevenção
(EPI)
Treinamento

Perigo de
vida

Preparo

Conhecimento
é necessário

DOMINAR O
RISCO

Figura 2: Esquema representacional de “riscos no trabalho” elaborado por estudantes de Segurança no Trabalho.

Os elementos parecem se organizar da seguinte maneira: “riscos no trabalho” são
traiçoeiros e imprevisíveis, devido à possibilidade de ferimentos e/ou morte. É necessário saber
lidar com eles, prevenir, particularmente com o uso de EPI. Treinamento e preparo para
enfrentá-los é fundamental. Sendo assim, adquirir o “conhecimento necessário” no curso é
fundamental para lidar com “riscos no trabalho”. O elemento que organiza esse esquema é a
“necessidade de conhecimento”, presente tanto nas respostas aos questionários, quanto nas
metáforas.
Os dados obtidos na pesquisa exploratória contribuíram para confirmar a importância
da investigação e a necessidade de maior aprofundamento da questão.
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7. SEGUNDA FASE DA PESQUISA: RESULTADOS E DISCUSSÕES
A segunda fase da investigação deu continuidade à pesquisa sobre representações
sociais de risco no trabalho para os grupos investigados.
Foi utilizada para coleta de dados a técnica do grupo focal, para os seis grupos: Escola
1- Instituição Federal: Curso de Segurança do Trabalho 2º período (10 alunos) e 3º período (12
alunos). Escola 2 - Instituição: Curso de Edificações 2º período (7 alunos) e 3º período (11
alunos) e Curso de Eletrotécnica 2º período (9 alunos) e 3º período (12 alunos), realizados em
dias e horários distintos, cujos resultados e análises estão descritos nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.5 e 8.6 a seguir. Foi também aplicado um questionário de caracterização individual de riscos
no trabalho, cuja validade do conteúdo foi aferida por professores da área de segurança do
trabalho e cuja consistência interna do instrumento foi verificada através do teste estatístico
Alpha de Cronbach (apêndice 12.3). Os dados do questionário foram analisados
estatisticamente, gerando tabelas que possibilitaram uma análise dedutiva da posição do grupo
quanto à percepção de riscos no trabalho.
7.1 ANÁLISE DO MATERIAL OBTIDO NA ESCOLA 1: CURSO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO - TURMA DO 2º PERÍODO
A instituição pesquisada, identificada como Escola 1, faz parte da estrutura multicampi
da rede de escolas técnicas federais. Localizada no município de São Gonçalo, oferta dentre
outros cursos e modalidades, o curso técnico de Segurança do Trabalho na modalidade
subsequente.
As análises dos grupos entrevistados na Escola 1 – Instituição Federal, serão dispostas
na seguinte ordem: Curso de Segurança do Trabalho: Turma de 2º período (10 participantes) e
turma de 3º período (12 participantes) respectivamente.
7.1.1 Resultados e análise do Grupo Focal (GF1) – Turma do 2º período Segurança do trabalho
Para apresentação desses resultados, a entrevista do grupo focal (GF1) foi transcrita na
íntegra e após leitura flutuante exaustiva das falas (corpus) procedeu-se à inferência de temas,
categorias e subcategorias de análise para elaboração das tabelas.
Ressel et al. (2008) e Gomes (2005) ressaltam a importância de se elaborar estratégias
de investigação por meio de grupos focais. O objetivo da dinâmica é incitar o posicionamento
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do grupo buscando revelar suas práticas e possíveis representações em relação ao tema da
pesquisa. O que o grupo pensa? O que o grupo fala sobre riscos no trabalho?
Foram identificadas, nas comunicações, quatro temas relacionados aos objetivos da
pesquisa: Risco no trabalho, Aceitação de riscos, Responsabilização e Formação. Estes temas
geraram oito categorias: Local de trabalho e Percepção dos riscos no trabalho, Condições para
aceitação e Tipos de influências, tipos de responsabilidades e Ignorar procedimentos de
segurança, Abordagem sobre riscos e Conhecimentos sobre riscos no trabalho. Essas categorias
revelaram algumas subcategorias que contribuíam para demonstrar o que os grupos pensam e
falam sobre o tema riscos no trabalho.
Os quadros a seguir fazem parte da etapa da análise de conteúdo. Os participantes foram
identificados da seguinte forma: E1, E2, E3..., até o número total de participantes de cada grupo.

QUADRO 05 - TEMA: RISCOS NO TRABALHO
CATEGORIA
LOCAL
DE
TRABALHO

SUBCATEGORIA
Causa danos e
acidentes (CDA)
Risco específico
(RE)

Situação imprevisível
(SI)
Ameaça física (AF)
PERCEPÇÃO
DE RISCOS
NO
TRABALHO

Tem consciência que
não consegue
perceber todos
(TCNC)

RELATOS
“Risco é tudo aquilo que pode causar danos na saúde do
trabalhador, um afastamento, é risco. Na minha opinião”.
(E7) E5, E4, E3, E10
“No trabalho, é no local do trabalho. No trabalho é um risco
específico ali. A gente sair de casa já é um risco. Risco é
tudo que pode acontecer de mau, perigo, que aquele risco
pode causar aquilo”. (E9) E2
“É uma situação impossível, imprevisível, que pode trazer
algum dano físico a mim. Isso pode ser tanto no trabalho
quanto na vida, no geral”. (E8) E6
“Risco para mim é uma ameaça física ao ser humano. No
trabalho é a mesma coisa” (E1)
“Não, não consigo. Acho que tem alguns que são bem
aparentes, mas tem outros que você tem que ter uma análise
mais detalhada para descobrir, reconhecer. Equipamento
talvez por serem riscos mais difíceis de reconhecer”. (E3)
E8, E1, E4, E10, E5, E7, E2, E9, E6

FRQ
5

2

2

1
10

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Local de Trabalho” conforme os relatos, riscos no trabalho estão
associados a acidentes e danos à saúde do trabalhador. Cinco participantes seguiram nesta
direção E5, E4, E3, E7, E10. Os danos e acidentes foram ainda relacionados à imprevisibilidade
por E8 e E6 e a uma ameaça física no ambiente de trabalho por E1. Dois participantes
identificaram o ambiente de trabalho como um ambiente de riscos específicos. Nesta direção,
seguiram E9 e E2: “Risco no trabalho, é no local do trabalho. No trabalho é um risco específico
ali. [...]”. (E9). Na categoria “Percepção de riscos” no local de trabalho, os relatos apontam
que os participantes, na sua totalidade, reconhecem que não conseguem perceber todos os riscos
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no ambiente: “Não, não consigo. Acho que tem alguns que são bem aparentes, mas tem outros
que você tem que ter uma análise mais detalhada para descobrir, reconhecer. Com
equipamento talvez por serem riscos mais difíceis de reconhecer”. (E3)
Sobre essa questão Gerald Wild (2005) menciona que se a pessoa está confiante, o nível
percebido de risco será relativamente baixo. Se a pessoa está oscilante, duvidando de suas
capacidades, o nível percebido será mais alto, visto que tomam consciência de suas limitações
e agem com mais prudência.
QUADRO 06 - TEMA: ACEITAÇÃO DE RISCOS
CATEGORIA
CONDIÇÕES
PARA
ACEITAR

SUBCATEGORIA
Com prevenção
(CP)
Risco “bobo” se
releva (RBR)

TIPOS DE
INFLUÊNCIA

Risco de perder
emprego (RPE)
Risco não se aceita
(RNA)
Pressão Superior
(PS)

Dependência
financeira (DF)
Negligência própria
(NP)
Risco de
desemprego (RD)

RELATOS
“[...] Mas eu não aceitaria, mas depende de até que ponto é
esse risco, vai ter formas de prevenção? EPI ? se vai ser
aceitável”. (E10)
“Não, não costumo aceitar, mas depende também do grau de
gravidade do risco né. Às vezes é aquele risco bobo, aquele
acidente bobo a gente acaba relevando. Mas, alto nível de
gravidade a gente não aceita”. (E3) E8
“Eu não aceito não, mas se for colocar o meu emprego em
jogo eu até aceito”. (E7)
“O risco em si é inaceitável. Eu não aceitaria de forma
alguma”. (E2) E5, E6, E9, E1, E4
“Eu acho que é por parte da chefia que está dando ordem. De
repente nem entrega o material adequado para o funcionário.
Mas como eu já falei é o que eles falam: “Não está satisfeito,
a porta é a serventia da casa”. (E7) E10, E4, E3, E1, E9
Para mim financeiramente e em questão dos superiores. A
pessoa tem uma família que ela precisa sustentar, então ela
precisa estar trabalhando para isso”. (E8) E5
“Dos superiores e as vezes até da própria negligência dos
funcionários. Porque tem que usar os EPIs e as pessoas as
vezes não usam”. (E2)
“Eu acho que está ligada com o desemprego. Se for ameaçado
em relação a ser demitido ele tem essa influência de sofrer
risco. Não em relação ao salário, porque eu acho que nesse
momento de alto desemprego está associado mais a isso”. (E6)

FRQ
1

2

1
6
6

2

1

1

Fonte: Elaborado pela autora

O aspecto da aceitação de riscos está muito ligado às condições para aceitação e aos
tipos de influências no local de trabalho, que muitas vezes levam à aceitação de riscos. Nessa
categoria, “Condições para aceitar”, seis participantes E5, E6, E9, E2, E1, E4, se posicionaram
na direção de que riscos não devem ser aceitos de forma alguma: “Eu não aceito risco de forma
alguma” (E1). “Não, em hipótese nenhuma. Primeiro a minha vida” (E5). Outros relatos
apontaram algumas condições que podem conduzir à aceitação de riscos, tais como receio de
perder emprego, com prevenção adequada e se for um “risco bobo”. Nessa direção, se
posicionaram E7, E10, E3 e E8.
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Na categoria “Tipos de Influência” para aceitar riscos no trabalho, os relatos apontaram
a pressão superior como uma das maiores influências. Nessa direção seguiram os relatos E7,
E10, E4, E3, E1 e E9. A pressão superior é citada nos relatos como muito presente no ambiente
de trabalho, normalmente direcionada para o interesse da empresa e envolvendo questões onde
a segurança e seus procedimentos são ignorados. Os relatos ainda apontam que a não aceitação
da “pressão” coloca em risco o emprego do trabalhador e seu sustento: “Eu acho que é por
parte da chefia que está dando ordem. De repente nem entrega o material adequado para o
funcionário. Mas como eu já falei é o que eles falam: “Não está satisfeito, a
porta é a serventia da casa” (E7). Esses relatos apontam que os riscos no trabalho que os
trabalhadores frequentemente incorrem são aceitos como uma inevitável consequência de uma
“pressão superior”, que provoca medo de perder o emprego, do que de uma escolha deliberada
de ação. Desta maneira, o risco é percebido apenas pelo aspecto negativo. Para dois
participantes E3, E8, o risco pode muitas vezes ser “banalizado” ao ser considerados “risco
bobo”, apenas pela avaliação de sua gravidade ou não: “Às vezes é aquele risco bobo, aquele
acidente bobo a gente acaba relevando. Mas, alto nível de gravidade a gente não aceita” (E3).
Para Wild (2005), as percepções incorretas do risco objetivo de acidentes conduzem
algumas pessoas a serem muitas vezes subestimadoras, enquanto outras são superestimadoras
de riscos.
QUADRO 07 - TEMA RESPONSABILIZAÇÃO
CATEGORIA
TIPOS DE
RESPONSABI
LIDADE

IGNORAR
PROCEDIMEN
TOS DE
SEGURANÇA

SUBCATEGORIA
Responsabilidade
patrão e empregado
(RPE)
Responsabilidade
do patrão (RP)
Não ignoro
procedimentos
(NIP)
Ignoro
procedimentos (IP)

“Os dois. Na minha opinião os dois. Porque as vezes o
patrão fornece o material adequado e o funcionário não usa
e as vezes eles não fornecem”. (E7) E2, E9, E8, E6, E5, E3,
E10
“Na minha opinião é o patrão. Por não disponibilizar os
recursos adequados”. (E1) E4
“Eu acho que não porque se é regra de segurança é
justamente para ser executada né. Eu não ignoro”. (E10)
E4, E3, E1, E5, E6, E8, E9, E2
Ah! Tem!, de vez em quando tem. Aquela faixa que você é
obrigada a passar aí você está com pressa e corta por fora
(E7).

FRQ
8

2
9

1

Fonte: Elaborado pela autora

Para a categoria “Tipos de responsabilidade”, alguns relatos apontam que a
responsabilidade pelos riscos no trabalho se divide entre o patrão (ou chefia) e os empregados,
cada um com suas responsabilidades específicas. Oito participantes se posicionaram nesta
direção: E7, E2, E9, E8, E6, E5, E3, E10. Por exemplo: “Eu acho que é os dois. Porque o
patrão precisa dar a orientação bem dada e o trabalhador tem que executar, se ele falhar na
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execução também tem a sua responsabilidade” (E3). Para dois participantes, E1 e E4, o patrão
tem maior responsabilidade, devendo propiciar um ambiente de trabalho adequado as normas e
aos procedimentos prescritos pela legislação específica da segurança no trabalho: “Na minha
opinião é o patrão. Por não disponibilizar os recursos adequados” (E1). Ignorar regras e a
utilização de procedimentos de segurança está relacionado diretamente à categoria das
responsabilidades dos riscos no trabalho. Quem ignora é responsável por suas escolhas diante
dos riscos. Nesta categoria “Ignorar procedimentos de segurança”, nove relatos indicam que
regras no trabalho foram feitas para serem seguidas. Nessa direção seguiram E4, E3, E1, E10,
E5, E6, E8, E9, E2: “No trabalho não, porque no trabalho tem regras e você tem que seguir as
regras que a empresa dá para gente” (E2). “No trabalho eu vou ter que adequar as regras que
são prescritas no trabalho, na minha função. Eu vou ter que dar o exemplo” (E8).
QUADRO 08 - TEMA: FORMAÇÃO
CATEGORIA
ABORDAGEM
SOBRE
RISCOS

SUBCATEGORIA
Abordagem
Satisfatória (AS)

Teórica boa, mas
falta prática (TBFP)

Abordagem
Insatisfatória

CONHECIMENTO
SOBRE RISCOS

Falta de
conhecimento
interfere (FCI),

Falta de
conhecimento não
interfere (FCNI)

RELATOS
“Eu acho que é bom né, muito proveitoso só que talvez
pudesse aprofundar um pouco mais em certos tipos de
riscos que é mais comum, mas eu acho bom”. (E10)
E7, E9, E8, E5, E1, E4
“Eu acho suficiente. Poderia mostrar mais em prática para
gente, que é bastante teórico. Mas a parte teórica eu acho
boa” (E2) E3

FRQ
7

“Não, falta. Eu acho que falta a parte que você chega aqui,
principalmente os alunos da noite que trabalha durante o
dia, é meio estressante você vê slide e isso me dá um
cansaço visual demais. E eu acho que material de apoio
como eu já falei anteriormente, ajudaria bem mais do que
só slides e escrever durante a aula. Porque se você tem o
material de apoio você pode ler no ônibus, ler em casa e
isso facilitaria. Eu não, eu não acho que esteja suficiente
[...]”. (E6)
“Sim, completamente. Quanto mais você sabe sobre
aquele risco menos você vai querer fazer aquela tarefa,
você não vai querer se arriscar nem colocar ninguém para
correr risco. Você conhecendo completamente o risco que
você tem você não vai querer fazer e nem vai colocar
ninguém no risco”. (E5) E4, E3, E9, E7, E8, E10, E1, E2
Eu acho que não é a questão de falta de conhecimento e
sim o tipo de pessoa que está sendo envolvida ao risco.
Porque as vezes a pessoa conhece o risco, sabe que é um
risco grave e ainda assim coloca terceiros para realizar
aquele tipo de risco. A falta de conhecimento não está
ligada diretamente (E6).

1

2

9

1

Fonte: Elaborado pela autora

Outro aspecto evidenciado nos relatos diz respeito à abordagem sobre riscos no trabalho
no curso. Sobre a categoria “Conhecimentos sobre riscos”, a maioria reconhece a importância
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de ter conhecimento sobre riscos no trabalho e sua consequente influência nas tomadas de
decisão e nas escolhas. O conhecimento, a informação, o esclarecimento, são reconhecidos pelo
grupo como muito importantes. Nessa direção seguiram nove participantes: E4, E3, E5, E9,
E10, E1, E8, E2, E7: “Sim interfere porque a pessoa, quando ela não conhece, ela se põe numa
situação arriscada não porque ela quer, mas porque ela não sabe que aquilo pode causar
algum dano a ela” (E8). Para Wilde (2005, p. 24 e 141), embora “a consciência não queira dizer
necessariamente mudança de comportamento” frente aos riscos no trabalho é necessário
“motivar as pessoas a mudar a quantidade de risco em que querem incorrer”. Apenas um relato
se posicionou discordando sobre a interferência do conhecimento nas decisões. Nessa direção
se posicionou E6: “Eu acho que não é a questão de falta de conhecimento e sim o tipo de
pessoa que está sendo envolvida ao risco. Porque as vezes a pessoa conhece o risco, sabe que
é um risco grave e ainda assim coloca terceiros para realizar aquele tipo de risco. A falta de
conhecimento não está ligada diretamente (E6).
Relacionado diretamente à discussão sobre conhecimentos sobre riscos no curso, os
relatos evidenciaram a categoria “Abordagem sobre riscos”, através da qual o grupo avaliou
como está sendo percebida esta abordagem. Para sete participantes, a abordagem tem sido
satisfatória. Nessa direção se posicionaram E10, E5, E7, E8, E9, E1 e E4: Mas a parte teórica
eu acho boa” (E2). “Eu acho que é bom né, muito proveitoso só que talvez pudesse aprofundar
um pouco mais em certos tipos de riscos que é mais comum na profissão, mas eu acho bom”
(E10). Um relato indicou uma avaliação insatisfatória quanto a esta abordagem, nessa direção
se posicionou E6: “Não, falta. Eu acho que falta a parte que você chega aqui, principalmente
os alunos da noite que trabalha durante o dia, é meio estressante você vê slide e isso me dá um
cansaço visual demais”(E6). O grupo evidenciou também o distanciamento entre a teoria e a
prática através dos relatos de E2 e E3, indicando a necessidade de atividades que possibilitem
uma maior visualização de situações de riscos relacionadas às suas futuras práticas
profissionais: “E sobre agir no caso de risco eu também acho que deixa muito a desejar porque
são aprendizados vagos sabe. Eu acho que poderia ter uma explicação mais prática sobre”
(E3).
Além das questões que culminaram nos quadros apresentados anteriormente, uma das
questões do roteiro de discussões refere-se à indução de metáfora. Foi solicitado ao grupo que
estabelecessem uma analogia com “riscos no trabalho” e justificassem através da seguinte
pergunta: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa, por exemplo, um animal, um
vegetal ou um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta. As seguintes metáforas
foram estabelecidas e apresentadas no a seguir:
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QUADRO 9 - QUADRO DE METÁFORAS

ANALOGIAS
ANALOGIAS
COM
ANIMAIS

COMPARAÇÃO
TUBARÃO

ANALOGIAS
DIVERSAS

FR
1

GORILA

Pode matar

1

ESCORPIÃO (2)

Traiçoeiro e
perigoso
Imprevisível

2

Graus de risco
traiçoeiro e
imprevisível

2

COBRA (2)

ANALOGIA
COM
OBJETOS

CATEGORIAS
Acidente grave

1
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA
CAVEIRA (2)

FOGO

Prevenção e
segurança
Morte, acidente
e perigo

2

Resultados
positivos e
resultados
negativos

1

RELATOS
TUBARÃO. Voraz, ele é agressivo, e os
acidentes que eu tenho visto são assim.
Estraçalha e isso me remete ao tubarão. Bem
grave mesmo. (E6)
GORILA. Porque um gorila pode matar uma
pessoa literalmente, e eu acho que o risco é
assim desta forma. (E5)
ESCORPIÃO também. Porque ele é
traiçoeiro e perigoso. (E1)
Eu penso UM ESCORPIÃO porque ele se
esconde muito bem, a gente não enxerga ele
de primeira e quando acontece dele picar ele
causa um acidente muito grande. (E3)
UMA COBRA. Porque ela pode tanto ser
venenosa como não, pode ter um risco maior
ou menor. O risco também tem esta gradação.
(E4)
UMA COBRA, porque a cobra, ela consegue
se esconder bem, uma picada dela pode levar
a morte e ela é muito traiçoeira. As coisas
podem estar muito bem e do nada ela pode
aparecer e te morder. (E8)
A imagem de um EPI. Uma coisa que de
alguma forma pode prevenir o risco. Mas
nem todos os riscos podem ser prevenidos
com o EPI. (E10)
UMA CAVEIRA. Porque a caveira é a morte
e o risco no trabalho pode causar um acidente
que pode trazer a morte. (E2)
Uma CAVEIRA. Identifico perigo. É o que
mais identifico com risco no trabalho. (E7)
Pensei num FOGO. Porque o fogo ao mesmo
tempo em que ele pode te aquecer ele pode te
queimar. O risco ele pode te ajudar a você se
livrar né, mais rápido, mas você pode
acarretar uma consequência daquilo. As
vezes fazendo seu trabalho mais rápido, mas
assim, pode te queimar também né, aquilo
pode te acarretar uma consequência. (E9)

Fonte: Elaborado pela autora

Para a analogia com um animal, seis participantes se posicionaram nesta direção: E6,
E5, E1, E3, E4, E8. Tais analogias com animais comparam o risco com a possibilidade de
ocasionar acidente grave que pode levar à morte. Assim como acontece em muitas situações na
relação homem/ animal, os riscos são identificados como traiçoeiros e imprevisíveis: “porque
a cobra, ela consegue se esconder bem, uma picada dela pode levar à morte e ela é muito
traiçoeira. As coisas podem estar muito bem e do nada ela pode aparecer e te morder”. (E8)
Da mesma maneira que situações podem potencializar a reação adversa de um animal, existem
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situações imprevisíveis que podem potencializar situações de risco no trabalho. Partindo
também da analogia com animais, o risco é avaliado como de maior grau e menor grau: “Uma
cobra. Porque ela pode tanto ser venenosa como não, pode ter um risco maior ou menor. O
risco também tem esta gradação”. (E4)
Ao fazer analogia com objetos, a discussão evidenciou a necessidade de que riscos no
trabalho precisam de prevenção e proteção. A analogia com equipamentos de proteção
individual, chamados de EPIs, apontou esta relação. Nessa direção um participante se
posicionou, E10: “A imagem de um EPI. Uma coisa que de alguma forma pode prevenir o
risco. Mas nem todos os riscos podem ser prevenidos com o EPI” (E10). Mesmo identificando
a prevenção como necessária, há também o reconhecimento de que nem todos os riscos podem
ser prevenidos, pois mesmo com ações preventivas para minimizar riscos futuros, não se pode
prever se vão ou não acontecer da forma esperada. O que se torna importante nesta reflexão é
o fato de que profissionais precisam saber que o que no futuro pode acontecer, mesmo sendo
incerto, depende em grande parte de decisões e escolhas que se tomam no presente.
Para analogias diversas, três participantes se posicionaram nesta direção. E2, E7e E9.
Por meio da analogia com caveira, o risco no trabalho foi fortemente relacionado à morte e a
acidentes. A analogia com fogo evidenciou, além do perigo evidente, que situações de aparente
risco podem também trazer benefícios.
Com base nas análises, como hipótese interpretativa, buscando-se um modelo figurativo
da representação social, propomos um esquema representacional de “riscos no trabalho” para
alunos do Grupo 1, exposto na Figura 03. Esse esquema fornece elementos da representação
dos alunos sobre riscos no trabalho, especialmente no que se refere a como tal entendimento se
relaciona com suas práticas.
Figura 03: Esquema representacional de Riscos no Trabalho por alunos do 2º período do curso
de Segurança do Trabalho, uma hipótese interpretativa

FONTE DE
SUSTENTO E
EMPREGO

EPI
PREVENÇÃO E
SEGURANÇA
NECESSÁRIOS

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

DANOS E
ACIDENTES
DIVERSOS

Fonte: elaborado pela autora
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O pano de fundo é a identificação pelo grupo do local de trabalho ser um “ambiente
perigoso”. Por ser um ambiente profissional, existe a relação patrão e empregado que envolve
muitas vezes situações de pressão internas nas decisões que envolvem riscos. Pressões externas
também são reconhecidas como fontes de pressão que interferem no ambiente de trabalho. O
ambiente acarreta danos e acidentes diversos em diferentes graus e proporções. Acredita-se que
a prevenção e equipamentos de proteção (práticas de segurança) podem minimizar as
consequências dos danos prováveis.
As metáforas apontam ainda que “riscos no trabalho” objetiva-se quando “riscos no
trabalho” é associado a um “ambiente perigoso” imprevisível como uma “Cobra” e de difícil
identificação como um “Escorpião”. Tais analogias explicam este ambiente perigoso como um
local onde o perigo surge do nada e dá um “bote”, um ambiente traiçoeiro que oculta riscos que
podem ferir e matar.
Essas analogias são a “materialização de uma abstração” [...] é reproduzir um conceito
em uma imagem” (MOSCOVICI, 2015, p. 71-72). Ao citarem as ideias: acidentes, ferem,
traiçoeiro, imperceptível, perigoso, além de expressões como “do nada surgem e te
surpreendem”, “bem grave” e “risco maior e menor” justificam a escolha destas analogias
(cobra/ escorpião) para explicar “riscos no trabalho”.
Outras analogias foram citadas: A analogia com “EPIs” evidencia a necessidade de
proteção e prevenção no ambiente de trabalho. A analogia “fogo” identifica explica algo que
pode aquecer e queimar relacionam riscos no trabalho com algo perigoso, mas que também
pode trazer benefícios e oportunidades. A analogia com “tubarão” através da expressão
estraçalha, apresenta relação com a gravidade dos acidentes que podem acontecer no ambiente
de trabalho. A analogia com “gorila” segue nesta mesma direção indicando acidente grave. A
analogia com “caveira” deixa claro nos discursos o medo e o efeito fatal dos acidentes no local
de trabalho.
Quanto à “ancoragem”, o processo é evidenciado quando o grupo busca em seu estoque
de memória aquelas características que são mais representativas do objeto riscos no trabalho,
trazendo assim para a realidade próxima, explicados numa linguagem familiar. Moscovici
(2012) cita que nesse momento “[...] rotulamos com um nome conhecido” (p. 62), escolhendo
dentre elementos estocados em nossa memória e estabelecendo uma relação positiva ou
negativa com o objeto. Ao expressarem que riscos no trabalho “é isso ou aquilo” por exemplo
é “traiçoeiro”, é “algo que se esconde”, nos dá a possibilidade de buscarmos uma representação
desta realidade.
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7.2 ANÁLISE DO MATERIAL OBTIDO NA ESCOLA 1: CURSO DE SEGURANÇA DO
TRABALHO – 3º PERÍODO
7.2.1. Resultados e análise do Grupo Focal (GF2) – Turma do 3º período Segurança do Trabalho

QUADRO 10 - TEMA: RISCOS NO TRABALHO

CATEGORIA
LOCAL
DE
TRABALHO

SUBCATEGORIA
Condições perigosas
(CP)
Situação que
representa perigo
(SRP)
Riscos relacionado à
atividade (RRA)

PERCEPÇÃO
DE RISCOS
NO
TRABALHO

Riscos são ocultos
(RO)
Riscos são
imprevisíveis (RI)

Grande quantidade de
riscos (GQR)

RELATOS
“Risco é uma condição perigosa que você pode estar num
lugar. No trabalho ou em outro lugar é a mesma coisa”. (E2)
E3, E1, E11, E12
“É quando você está exposto a uma situação de perigo”.
(E6) E4, E10, E8, E5, E9

FRQ
5

“[...] no trabalho você está exposto ao risco da sua atividade
exercida ali. Dependendo do que você exercer você vai estar
sempre exposto ao risco. [...]” (E7)
“Não porque riscos são ocultos, não é? Nem tudo é
perceptível aos olhos, a sua percepção, tem coisas que estão
ocultas e nós não conseguimos perceber”. (E12) E8
“[...] Um exemplo, você atuando como técnico, numa área
grande com vários setores diferentes, você não pode estar em
todos os lugares ao mesmo tempo, você pode fazer um plano,
só que risco na maioria das vezes, ele é imprevisível. [...]”
(E10) E11, E5, E4, E1
“[...] é muito risco para você perceber. A quantidade é muito
grande”. (E9) E7

1

Riscos são
“Sim, tem riscos que são imperceptíveis, por exemplo uma
imperceptíveis (RIMP) radiação, você consegue medir só com aparelho. Então tem
alguns que são imperceptíveis. Tem outros que dá para gente
ver”. (E2) E3, E6
Fonte: Elaborado pela autora

6

2

5

2

3

Na categoria “Local de Trabalho”, conforme os relatos, riscos no trabalho estão
associados a condições perigosas e a situações perigosas às quais os trabalhadores são
submetidos em suas atividades laborais. E acrescentam que estas condições e situações estão
presentes não apenas no ambiente de trabalho. “Risco é uma condição perigosa que você pode
estar num lugar. No trabalho ou em outro lugar é a mesma coisa” (E2). “É quando você está
exposto a uma situação de perigo”(E6). Nessa direção seguiram 11 participantes: E2, E3, E1,
E11, E12, E4, E10, E8, E5, E6, E9. Para um relato, o local de trabalho oferece riscos
específicos, relacionados à atividade profissional que o difere de outros ambientes, nessa
direção seguiu, E7.
Na categoria “Percepção de riscos” no local de trabalho, os relatos evidenciam que os
participantes identificam características variadas dos riscos tais como: são ocultos,
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imprevisíveis, imperceptíveis e em grande quantidade, e as relacionam diretamente com as
dificuldades de percebê-los no ambiente: “Não porque tem riscos ocultos, não é, nem tudo é
perceptível aos nossos olhos a sua percepção, tem coisas que estão ocultos e nós não
conseguimos perceber” (E12). “[...] é muito risco para você perceber. A quantidade é muito
grande”. Nessa direção seguiram todos os relatos: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10,
E11, E12.

QUADRO 11 - TEMA ACEITAÇÃO DE RISCOS
CATEGORIA
CONDIÇÕES
PARA
ACEITAR

SUBCATEGORIA
Viver é um risco
(VR)
Por obrigação e
necessidade (ON)
Aceito risco no
cotidiano (ARC)
Medo de perder
emprego (MPE)
Depende do grau
(DG)

Não aceito riscos
(NAR)

TIPOS DE
INFLUÊNCIA

Influência da Chefia
(IC)
Influência colegas
de trabalho (ICT)
Cultura da própria
pessoa (ICPP)

RELATOS
“Infelizmente na vida você tem que aceitar os riscos né. A
gente sai de casa já é um risco [...]”. (E3) E1
“Eu aceito sim, costumo, por necessidade. Vir aqui a noite e
chegar no lugar onde eu moro todo dia onze horas, onze e meia
[...]”. (E10) E12
“Tipo assim, em casa eu sempre faço muita gambiarra de fio
no quarto e eu não vejo aquilo as vezes como risco [...]”. (E2)
“[...] É difícil aceitar, mas não que eu não aceite, não é que eu
não aceite. O que me levaria a aceitar seria o medo de perder
o emprego”. (E5) E6, E9, E11
“Eu acho que dependendo do grau de risco acho que é
aceitável. Acho que sempre tem um pouco ali de risco que
pode ser aceitável. Depende do nível. Se for um risco que pode
me levar a morte, aí eu não vou aceitar esse risco, mas se for
um nível baixo....” (E4)
“Não aceito, Já sou medrosa aí se eu ver que tem algo que
possa a vir me comprometer, eu não aceito não. Mesmo que
envolva emprego, pois pode estar colocando em risco a vida
de outra pessoa”. (E7) E8
“[...] Se tiver eu acho que vem do técnico, vem de cima ou da
própria empresa”. (E9) E2, E8, E3
“[...] Eu acho que muitas vezes é influência do colega mais
experiente”. (E10) E4
“Eu também acho que não sofre influência não. Sim,
segurança é educação, né? Acho que está por conta e risco
dele, é responsabilidade dele, é o jeito dele”. (E5) E6, E7, E12,
E11, E1

FRQ
2
2

1
4

1

2

4
2
6

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Condições para aceitar” riscos no trabalho, o grupo se posicionou
identificando condições para aceitação de riscos no ambiente de trabalho tais como: por
obrigação, por necessidade, por medo de perder emprego, dependendo do grau do risco: [...]
“Eu aceito, sim costumo aceitar. Por necessidade. Vir aqui a noite (para o curso) e chegar no
lugar onde eu moro todo dia onze horas, onze e meia. [...] (E10). “[...] como sou de família, o
fato de ficar desempregada, sem ter casa, o fato de ter que sustentar filho, me levaria a aceitar
riscos” (E11). Nessa direção se posicionaram E12, E10, E5, E6, E9, E4, E11. Outros relatos
identificaram situações para aceitar riscos, tanto no trabalho quanto fora dele, tais como: sair
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de casa já é um risco, nas situações do cotidiano: “Acho que a vida, o dia a dia é um risco.
Tanto pessoal quanto profissional. O risco a gente está vivendo no dia a dia dentro do trabalho
e fora do trabalho [...]” (E1). Nessa direção seguiram E1, E3, E2. Para E7 e E8, não há
condições para aceitação de riscos no trabalho, é algo inaceitável, pois envolve vidas, acidentes
e até a morte: “Não, não aceito. Já sou medrosa, aí se eu ver que tem algo que possa a vir me
comprometer, eu não aceito não. Mesmo que envolva emprego, pois pode estar colocando em
risco a vida de outra pessoa [...]” (E7). “O risco é inaceitável [...]” (E8).
Para a categoria “Tipos de Influência” alguns citam a chefia como influenciadora no
ambiente de trabalho para aceitar riscos: “[...] ou seja, influência ela vem, ela é exercida de
cima, ou seja, da alta direção para baixo, ou seja, ela é vertical, e também ela é horizontal
quando esse exemplo é seguido por todos” (E8). Nessa direção seguiram E2, E8, E9, E3. Para
dois participantes, E4 e E10, a influência parte muitas vezes dos colegas de trabalho, e citam
situações em que os “mais experientes” exercem influências baseadas na sua forma de fazer
cotidiana muitas vezes inadequada, mas como já fazem assim há muito tempo acabam
influenciando a fazer da mesma forma: “Eu sei fazer assim... [...]” (E10). Alguns relatos
consideram como influência na aceitação de riscos no trabalho, a própria cultura da pessoa, sua
própria personalidade: “[...] A empresa oferecer treinamento, mas se a pessoa não tiver a
cultura nela, não vai adiantar”. (E12). “Eu também acho que não sofre influência, não. Sim,
segurança é educação, né. Acho que está por conta e risco dele, é responsabilidade dele, é o
jeito dele” (E5). Nessa direção se posicionaram E5, E6, E7, E12, E11, E1.

QUADRO 12 - TEMA RESPONSABILIZAÇÃO
CATEGORIA
TIPOS DE
RESPONSABILI
DADE

SUBCATEGORIA
Responsabilidades
Iguais (RI)
Responsabilidade
do Funcionários
(RF)
Responsabilidades
Patrão (RP)

IGNORAR
PROCEDIMENTOS

Já ignorou (JIG)

DE
SEGURANÇA

No trabalho
ignoro (TNI)

não

“Os dois porque as vezes eles dão a posição para o
empregado, o EPI e tudo, mas também cobram deles para a
produção. Então os dois”. (E11) E12, E5, E3, E1
“[...] o empregado é maior, [...] mas o empregado, o
colaborador no caso, tem os EPIs em suas mãos e se recusa a
usar por desconforto, então o empregado é o maior
responsável.” (E7) E10
“Eu acho que o maior é o patrão. Porque o patrão precisa
fornecer um treinamento para incentivar os colaboradores a
usar o EPI para manter um ambiente...não ter risco. Com
incentivo você começa a ser correto”. (E4) E9, E8, E6, E2
“Então, eu já ignorei no trabalho, era um trabalho mais
tranquilo então não tinha muita cobrança. [...]”. (E3) E9, E1
“No trabalho não, envolve pessoas, envolve até regras da
empresa que tem que ser respeitadas, mas no cotidiano sim”.
(E7) E8, E6, E5, E4, E2, E12

FRQ
5

2

5

3

7

Continua
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Conclusão
“Então, antes e até durante o curso eu já deixei de usar luva algumas
vezes, [...]mas depois do curso, depois de perceber as consequências e
estudar sobre isso, eu mudei. [...]”. (E10)
E11
Fonte: Elaborado pela autora
Mudei com o curso
(MC)

2

Vivemos numa época de sistemática produção de riscos. Como cita Beck (2011, p. 23),
vivemos a “lógica da distribuição de riscos”, onde “são desencadeados riscos e potenciais de
auto ameaça numa medida até então desconhecida”. Diante dessa realidade, trazer para reflexão
na formação profissional o tema da responsabilização dos riscos no trabalho torna-se necessária.
Na categoria “Tipos de Responsabilidade” percebemos que uma parte do grupo se
posicionou indicando que tanto o patrão (empregador), quanto o empregado, tem
responsabilidade sobre os riscos que acontecem no ambiente de trabalho, cada um dentro de
suas atribuições específicas: “Para mim é dividido, são ambos, é 50% para cada um.[...] (E1).
“[...]Acho que ambos. [...] A empresa pode dar todos os EPIs. Mas ouvimos exemplos agora
aqui em sala mesmo que a empresa dava treinamento, dava os EPIs e por uma questão de
produção o funcionário se colocava em posição de risco” (E12). Nessa direção se posicionaram
E12, E11, E5, E3, E1. A atribuição da maior responsabilidade apenas para os funcionários foi
apresentada em dois relatos E10, E7: “[...] Maior? Maior mesmo são os funcionários. A questão
da pessoa já estar acostumada a essa prática de anos, [...] (E10). “[...] o colaborador no caso,
tem os EPIs em suas mãos e se recusa a usar por desconforto, então o empregado é o maior
responsável” (E7). Para cinco relatos a maior responsabilidade é atribuída aos patrões: “Eu
acho que o maior assim é o patrão. Porque eu acho que ele tem que fornecer um treinamento
para incentivar os colaboradores a usar o EPI, para manter um ambiente... não ter risco. Com
incentivo você começa a ser correto” (E4). Nessa direção se posicionaram E9, E8, E6, E4, E2.
Diretamente relacionado à responsabilização dos riscos no trabalho está o cumprimento
dos procedimentos de segurança e suas regras. Na categoria “Ignorar procedimentos de
segurança”, oito relatos indicaram que no trabalho não ignoram porque há consequências e
porque há supervisão: “No trabalho não porque no trabalho você tem uma consequência...no
trabalho não é só você, você tem que ver os outros que estão ao seu redor. Na vida pessoal
normalmente a gente está exposto aos riscos, as vezes é complicado” (E8). Nessa direção
seguiram E8, E7, E6, E5, E4, E2, E12. Três relatos, E3, E9, E1, mencionaram que sim, ignoram,
quando não há muita cobrança no trabalho ou na vida pessoal: “No trabalho um pouco, na vida
pessoal toda a hora [...] (E1). Destacamos os relatos de E10 e E11, que evidenciaram a
importância do curso para mudança de suas práticas cotidianas e no trabalho: “[...]Na vida,
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antes de conhecer o curso eu fazia isso, depois que eu comecei a fazer o curso, conhecer, passei
a ter um olhar atento dentro de um padrão e tento não fazer errado. Fico pensando na cabeça”
(E11). “[...] depois do curso, depois de perceber as consequências e estudar tudo sobre isso,
eu mudei. [...]” (E10)

QUADRO 13 - TEMA FORMAÇÃO
CATEGORIA
ABORDAGEM
SOBRE
RISCOS

CONHECIMENTO
SOBRE RISCOS

SUBCATEGORIA
Abordagem
Satisfatória (AS)

RELATOS
“Satisfatório, não acho que falta nada”. (E1) E2, E3, E4,
E8, E9

FRQ
6

Abordagem
Insatisfatória (AI)

“A abordagem de risco na minha opinião é insatisfatória.
[...] ninguém vive de teoria, a gente precisa de prática. [...]
A gente tem uma estrutura maravilhosa que se fosse bem
elaborada para isso, sairiam técnicos maravilhosos, eu
acho”. (E5) E7
“Na parte teórica eu acho que sim, mas falta mesmo,
como minhas colegas vem abordando, falta treinamento,
falta treinamento [...]”. (E11) E10, E12, E6
“Com certeza, se você não consegue mensurar aquele
risco você pode tomar, adotar um procedimento
inadequado, ineficiente e coloca tudo a perder”. (E12)
E11, E8, E7, E6, E5, E4, E3, E2, E1, E10
“ Não!” ( E9)

2

Teoria satisfatória,
prática insatisfatória
(TSPI)
Conhecimento
Necessário (CN)

Conhecimento não
necessário (CNN)

4

11

1

Fonte: Elaborado pela autora

A categoria “Abordagem sobre riscos” no curso, evidenciou, através dos relatos, que o
grupo se divide em avaliar de forma satisfatória a abordagem teórica e de forma insatisfatória
a relação teoria/ prática. Seis relatos, E1, E2, E3, E4, E8, E9, se posicionaram de forma
satisfatória na avaliação da abordagem sobre riscos: “[...]É satisfatório, mas eu acho que pode
ter essa abordagem mais prática (E8). “[...]Eu acho satisfatório” (E9). “Satisfatório, não acho
que falta nada” (E1). Dois relatos, E5, E7, apontaram insatisfação com a abordagem: “A
abordagem de risco, na minha opinião é insatisfatória. [...] A gente tem uma estrutura
maravilhosa que se fosse bem elaborada para isso, sairiam daqui técnicos maravilhosos, eu
acho” (E5). “[...]. Temos aparelhos lá que estão parados que nós poderíamos estar usando.
Acho que é insatisfatório, poderia melhorar” (E7). Para quatro relatos, E11, E10, E12, E6, a
teoria é satisfatória mas a parte prática é insatisfatória: “ Na parte teórica é muito bom mas eu
acho que tinha que haver uma junção disso exemplificando a parte teórica com a parte prática,
haver um link entre uma coisa e outra para nós sabermos de que forma aquela parte teórica
vai entrar e como que nós vamos utilizar ela no dia a dia no local de trabalho” (E12).
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Na categoria “Conhecimentos sobre riscos”, o grupo apresentou relatos considerando
ser fundamental ter conhecimento para lidar com os riscos no ambiente de trabalho, para
prevenir acidentes, para agir de forma adequada nas situações de riscos, pois capacita fazer
escolhas coerentes dentro da situação e possibilita solucionar problemas. Nessa direção
seguiram 11 relatos, E12, E10, E11, E8, E7, E6, E5, E4, E3, E2, E1: “Com certeza, se você não
consegue mensurar aquele risco você pode tomar, adotar um procedimento inadequado,
ineficiente e coloca tudo a perder” (E12). “Eu também acho que você tem que ter
conhecimento. A falta de conhecimento não te ajuda, te faz tomar atitudes desnecessárias, as
vezes até aumenta aquele risco né, quando você não tem o conhecimento você torna aquilo
pior” (E5). Apenas um relato citou que conhecimento não é necessário. Nessa direção seguiu
E9: “Não!” (E9).
Além das questões que culminaram nos quadros apresentados anteriormente, uma das
questões do roteiro de discussões refere-se à indução de metáfora. Nesse momento foi solicitado
ao grupo que estabelecessem uma analogia com “riscos no trabalho” e justificassem através da
seguinte pergunta: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa, por exemplo, um
animal, um vegetal ou um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta. As seguintes
metáforas foram estabelecidas e apresentadas no quadro exposto a seguir:

QUADRO 14 - QUADRO DE METÀFORAS
ANALOGIAS
ANALOGIAS
COM
ANIMAIS

COMPARAÇÃO
TUBARÃO (2)

CATEGORIAS
Desconhecimento
Prevenção

ESCORPIÃO

Imperceptível

1

LEÃO

Imprevisível
Mata

1

COBRA (2)

FR
2

2
Imprevisível
Perigoso

RELATOS
TUBARÃO também. O mar é o lugar dele,
então, a gente, quando a gente está no mar,
ou seja, quando a gente está no risco, a gente
tem que tomar medidas. E quando a pessoa
vai no mar sem saber que tem tubarão, entra
no risco sem saber, ela sai ferida. (E10)
TUBARÃO. Por causa do perigo, Risco para
mim é algo sempre perigoso. Tubarão é
perigoso. (E11)
ESCORPIÃO. Porque ele é pequeno e se
esconde e é imperceptível e você, que você
não tomar cuidado você ele entra, pode
entrar no sapato. É uma coisa que do nada,
menos se espera e aí, ele está ali escondido.
(E8)
Um LEÃO. Porque é imprevisível e pode me
matar. Pode atacar. (E5)
COBRA. Porque é imprevisível, pode te
morder, pode te machucar. (E1)
Uma COBRA. Porque é um bicho perigoso.
Porque ele pode me picar, envenenar a
qualquer momento. (E6)

Continua
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Conclusão
ANALOGIA
COM OBJETOS

BALÃO

1
Acidente/
imprudência

EXTINTOR

Um BALÃO, fogo, queimada, cair assim.
Porque tem a imagem de risco. (E7)
1

Prevenção
ARMA
ANALOGIAS
DIVERSAS

PRODUTO
QUÍMICO

Acidente/
fatalidade
Traz
consequências

1
1

Cor VERMELHA

Alerta

1

Um CORTE

Acidente de
trabalho

1

Um EXTINTOR DE INCÊNDIO. Porque eu
penso em fogo, que é um perigo. Precaução.
(E4)
Eu penso EM ARMA, tiro. Um tiro, você não
sabe de onde está vindo, assim é o risco. (E3)
UM PRODUTO QUÍMICO. Porque pode
morrer, queimar a pele. Por causa das
consequências. O risco traz consequências.
(E2)
Cor VERMELHA. O vermelho sempre me
remete à problema, alerta. Risco é problema
e precisa de alerta. (E12)
Um CORTE. Me remete a um equipamento
que possa me cortar no trabalho. (E9)

Fonte: Elaborado pela autora

Para a analogia com um animal, seis participantes E10, E11, E5, E8, E1, E6, se
posicionaram. Tais analogias com animais comparam o risco com algo não aparente, que está
no ambiente, mas não é visto ou percebido e quando menos se espera as coisas acontecem
porque são imprevisíveis. Um exemplo é a analogia com um “Escorpião”: Porque ele é
pequeno e se esconde e é imperceptível e você, que você não tomar cuidado você ele entra,
pode entrar no sapato. É uma coisa que do nada, menos espera e aí, ele está ali
escondido”(E8). A analogia com “tubarão” atribui situações de risco a um local específico o
que possibilitaria que medidas de prevenção fossem tomadas: “O mar é o lugar dele, então, a
gente, quando a gente está no mar, ou seja, quando a gente está no risco, a gente tem que tomar
medidas(...) (E10), esta analogia ainda evidencia o fato de que acidentes tornam os riscos
visíveis: “E quando a pessoa vai no mar sem saber que tem tubarão, entra no risco sem saber,
ela sai ferida” (E10).
Para a analogia com objetos, três participantes se posicionaram, E3, E4, E7. Tais
analogias identificam que riscos no trabalho podem ocorrer por imprudência ou por fatalidade,
causando acidentes. “Eu penso em Arma, tiro. Um tiro, você não sabe de onde está vindo, assim
é o risco”. (E3). Nessa direção se posicionaram E7, E3. A analogia com “extintor” destaca a
prevenção necessária para minimizar situações de riscos no trabalho: “Um Extintor de incêndio.
Porque eu penso em fogo, que é um perigo. Precaução” (E4).
Para a analogia diversas, três participantes se posicionaram nesta direção, E2, E12, E9.
Tais analogias se relacionam à necessidade de avisos visuais, alertas, em situações que
envolvem riscos no trabalho: “O vermelho sempre me remete à problema, alerta. Risco é
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problema e precisa de alerta.” (E12). Sobre esta forma de prevenção muito utilizada em
ambientes de trabalho, Wilde (2005, p. 136-137) alerta que:
Um aviso que não é percebido como necessário não será atendido mesmo quando é
necessário” [...]Este é o paradoxo do aviso. [...] sinais de aviso somente podem fazer
com que as pessoas se comportem mais cautelosamente se estiverem de acordo em
que seu comportamento provavelmente teria sido mais arriscado se não tivessem visto
o sinal de aviso.

A citação de Wilde (2005) evidencia os aspectos subjetivos que envolvem os sujeitos
em situações de riscos, e que fortemente interferem em suas práticas laborais.
Com base nas análises, como hipótese interpretativa, buscando-se um modelo figurativo
da representação social, propomos um esquema representacional de “riscos no trabalho” para
alunos do 3º período do curso de Segurança do Trabalho, exposto na Figura 04, abaixo. Esse
esquema fornece elementos da representação dos alunos sobre riscos no trabalho, especialmente
no que se refere a como tal entendimento se relaciona com suas práticas.
Figura 04: Esquema representacional de Riscos no Trabalho por alunos do 3º período do
curso de Segurança do Trabalho, uma hipótese interpretativa.

PREVENÇÃO
NECESSÁRIA

RESPONSABILIDADES
DEFINIDAS

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÂO
INTERNA E
EXTERNA

GERA DANOS E
PERDAS

Elaborado pela autora

O pano de fundo é a identificação pelo Grupo 2 (2º período de Segurança do trabalho)
que o local de trabalho é um “ambiente perigoso” que ocasiona situações e condições perigosas
ao trabalhador. As condições perigosas se potencializam pelas pressões internas e externas que
influenciam o ambiente de trabalho, dentre elas o grupo destaca as pressões por prazos, e
necessidade de sustento familiar. É um ambiente onde as responsabilidades sobre os riscos são
previamente definidas entre patrão e empregado. O ambiente gera danos diversos e a prevenção
é necessária.
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As metáforas apontam ainda que “riscos no trabalho” objetiva-se em um “ambiente
perigoso”, sendo comparado a “Cobra” que é imprevisível e ataca e “Tubarão” que causa danos
fatais. Tais analogias explicam este ambiente perigoso relacionando com estes animais e suas
características que se identificam com os riscos.
7.2.2 Grupo 1 e Grupo 2: (2º e 3º períodos do curso de Segurança do Trabalho)
QUADRO 15 - Metáforas/analogias, principais significados e tipo de relação com o objeto
“riscos no trabalho”
CATEGORIAS

ANALOGIAS

NECESSIDADE DE
CONHECIMENTO DO
AMBIENTE

TUBARÃO
ESCORPIÃO
PRODUTO QUÍMICO

ACIDENTE

TUBARÃO
UMA COBRA (4)
UM ESCORPIÃO (2)
GORILA
LEÃO
BALÃO
CORTE
ARMA
FOGO
EXTINTOR
EPI
UMA CAVEIRA (2)
COR VERMELHA

PREVENÇÃO
CUIDADO/ ATENÇÃO

SIGNIFICADOS
ATRIBUÍDOS
Prevenção,
conhecimento
Consequências
Se esconde
Voraz, agressivo,
estraçalha, acidente
grave, pode matar,
traiçoeiro, imprevisível,
risco grande, risco
pequeno, perigoso,
acidente no trabalho,
imprevisível,
imperceptível
Prevenção
Perigo, morte

RELAÇÃO COM O
OBJETO
Conhecimento do
ambiente de trabalho e
dos riscos presentes,
Atenção
Precaução, medo,
cuidado, atenção,
necessidade de saber
avaliar, de prevenção, de
conhecimento do
ambiente de trabalho, de
alerta

Necessidade de
Precaução
Necessidade de
Sinalização, alerta

Elaborado pela autora

Como cita Moscovici (2015, p. 71-72) as analogias são a “materialização de uma
abstração” [...] é reproduzir um conceito em uma imagem”. As metáforas do Grupo 1 (2º
período do curso técnico de Segurança do Trabalho), apontam que a “objetivação” acontece
quando risco no trabalho é associado a “Cobra/ Escorpião”. Ao citarem as ideias: acidentes,
ferem, traiçoeiro, imperceptível, perigoso, além de expressões como “do nada surgem e te
surpreendem”, “bem grave” e “risco maior e menor” justificam a escolha destas analogias
(cobra/ escorpião) para explicar “riscos no trabalho” como um ambiente perigoso.
As metáforas do Grupo 2 (3º período do curso técnico de Segurança do Trabalho),
período apontam ainda que a “objetivação” acontece quando risco no trabalho é comparado a
“Cobra/ Tubarão”. Ao citarem as ideias: “acidentes”, “ferem”, “matam”, “machucam”,
“mordem”, “picam”, “envenenam”, além de expressões como “é pequeno e se esconde”, “está
ali, escondido”, “é o ambiente dele” e “você não sabe de onde está vindo” justificam a escolha
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destas analogias para explicar “riscos no trabalho” como um ambiente de situações e condições
perigosas, ou seja, também um ambiente perigoso.
O Grupo 1 (2º período do curso técnico de Segurança do Trabalho), identifica que, riscos
no trabalho são imperceptíveis, perigosos, traiçoeiros, ferem e surgem do nada e possuem uma
gradação de consequências. A escolha de animais que possuem a característica de aparecer de
forma súbita e repentina, sem serem percebidos com facilidade no ambiente é fortemente
identificado com situações de risco no trabalho. Outra analogia citada evidencia a necessidade
de proteção e prevenção no ambiente de trabalho através da figura dos “EPIs”. Ao citarem a
analogia “fogo” identificando como algo que pode aquecer e queimar relacionam riscos no
trabalho com algo perigoso, mas que também pode trazer benefícios e oportunidades. A
analogia com “tubarão” também apresenta uma relação negativa com situações de riscos no
trabalho, identificada com a gravidade dos acidentes que podem acontecer, “estraçalha”. A
analogia com “gorila” segue nesta mesma direção. A analogia com “caveira” deixa claro nos
discursos o efeito fatal dos acidentes no local de trabalho.
Já para o Grupo 2 (3º período do curso técnico de Segurança do Trabalho), riscos no
trabalho são imprevisíveis, estão no ambiente e não são percebidos até que causem acidentes
diversos com consequências também diversas. A escolha de animais e de um produto químico,
que possuem a característica de estarem no ambiente sem serem percebidos, pois são
silenciosos, e provocam inúmeros acidentes, é diretamente identificada com situações bem
características dos riscos no trabalho cuja invisibilidade de alguns riscos se devem ao fato de
estarem escondidos. Outras analogias citadas comparam: riscos no trabalho com prevenção
através da analogia com “extintor de incêndio”; com avisos e alertas de atenção, através da
analogia com “cor vermelha”, com acidentes de trabalho, através da analogia com um “corte”,
com a imprevisibilidade das situações de risco, através da analogia com um “balão”, “arma” e
novamente a ideia do risco como um elemento surpresa, através da analogia com um
“escorpião”.
Quanto à “ancoragem”, o processo é evidenciado quando o grupo busca em seu estoque
de memória aquelas características que são mais representativas do objeto riscos no trabalho,
trazendo assim para a realidade próxima, explicados numa linguagem familiar. Moscovici
(2012) cita que nesse momento “[...] rotulamos com um nome conhecido” (p. 62), escolhendo
dentre elementos estocados em nossa memória e estabelecendo uma relação positiva ou
negativa com o objeto. Desta forma quando o grupo do 2º período expressa por exemplo que
risco no trabalho “é isso ou aquilo” “é perigoso”, “é imprevisível”, e o grupo do 3º período
expressa “há necessidade de alerta”, “é imperceptível”, “é imprevisível”, “necessita precaução”,
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“imprudência” nos dá a possibilidade de buscarmos uma representação destas expressões na
nossa realidade cotidiana.
Inferimos que a partir destas características evidenciadas nas analogias, os alunos
constroem seu conhecimento sobre o objeto e tal construção pode estar diretamente relacionada
com o que se aprende na formação. Com base nas análises podemos supor ainda que os Grupos
1 e 2 (2º e 3º períodos do curso técnico de Segurança do Trabalho), reconhecem aspectos
fundamentais da relação riscos / trabalho. Entretanto diante das demandas tecnológicas e
industriais da modernidade tal reconhecimento revela-se ainda um conhecimento engessado no
conhecimento técnico e distanciado da prática, o que nos alerta para a necessidade de uma
formação com dinâmicas que possibilitem aos estudantes revelarem aspectos subjetivos de
como pensam suas práticas profissionais.
7.3 ANÁLISE DO MATERIAL OBTIDO NA ESCOLA 2: CURSOS DE EDIFICAÇÕES –
TURMA DO 2º PERÍODO.
A instituição pesquisada, identificada como Escola 2, faz parte da rede estadual do Rio
de Janeiro. Localizada no município de Niterói, oferta dentre outros cursos e modalidades, o
curso técnico em Edificações e o curso de Eletrotécnica, ambos na modalidade subsequente. As
análises serão dispostas na seguinte ordem: Grupo 3 e Grupo 4, respectivamente.
7.3.1 Resultados e análise do Grupo Focal (GF3) – Turma do 2º período de Edificações
QUADRO 16 - TEMA RISCOS NO TRABALHO
CATEGORIA
LOCAL
DE
TRABALHO

SUBCATEGORIA
RELATOS
Dano físico, moral, “Para mim risco é tudo aquilo que pode causar dano para
psicológico,
saúde, mim, para minha saúde, para meu corpo, para o meu bemcorpo (DFMPSC)
estar, entendeu, [...]”. (E6) E1, E4, E3, E7, E2
“[...] Risco no trabalho, dependendo do trabalho, pode ter
mais risco do que uma situação normal do dia a dia”. (E5)
“Não, não tem como, do nada acontece, a gente está aqui e
de repente pode cair o teto em cima da gente, é um risco, a
gente não está vendo”. (E6) E3, E6, E1
“Tem riscos previsíveis e tem aquele que são imprevisíveis,
você não consegue ter a noção de que pode acontecer. Não
tem como prever riscos[...]”. (E7) E5

1

Riscos invisíveis
(RINV)

“[...] tem alguns riscos que a gente não pode prever. Eles
são meio invisíveis aos nossos olhos e a gente só percebe
quando realmente acontece”. (E4)

1

Riscos
(RIMP)

“Não, a mesma coisa, porque alguns são implícitos não tem
como a gente saber se vai acontecer, como vai acontecer e
quando vai acontecer”. (E2)

1

Mais riscos (MR)
PERCEPÇÃO
DE RISCOS
NO
TRABALHO

FRQ
6

Não consegue
perceber (NCP)
Riscos previsíveis e
imprevisíveis (RPI)

Fonte: Elaborado pela autora

implícitos

3

2
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Na categoria “Local de Trabalho” conforme os relatos, riscos no trabalho estão
associados a danos variados à saúde do trabalhador. Seis participantes seguiram nesta direção
E1, E4, E3, E7, E6, E2: “Uma situação que possa agredir nossa integridade física ou “Para
mim risco é tudo aquilo que pode causar dano para mim, para minha saúde, para meu corpo,
para o meu bem-estar, entendeu, para mim risco é isso, que pode tirar minha vida, para mim
é isso que pode acontecer. Risco no trabalho para mim seria a mesma definição” (E6). Para
um dos relatos a quantidade maior de riscos no ambiente de trabalho favorece, pode ser um
determinante: “[...] Risco no trabalho, dependendo do trabalho, pode ter mais risco do que uma
situação normal do dia a dia” (E5).
Na categoria “Percepção de riscos” no local de trabalho, os relatos apontam que os
participantes, na sua totalidade, reconhecem que riscos no trabalho são imprevisíveis, invisíveis
e implícitos, e em função destas características, difíceis de perceber: “Tem riscos previsíveis e
tem aquele que são imprevisíveis, você não consegue ter a noção de que pode acontecer. Não
tem como prever riscos, também concordo que não dá para prever” (E7).

QUADRO 17 - TEMA ACEITAÇÃO DE RISCOS
CATEGORIA
CONDIÇÕES
PARA
ACEITAR

SUBCATEGORIA
Riscos são inerentes
ao trabalho (RIT)

RELATOS
“Então, eu acho assim, eu aceito sim porque, por exemplo,
um policial...ele aceita risco, independente do salário. O
salário é pequeno e ele aceita o risco da mesma forma”. (E5)
E1

FRQ
2

Por benefícios (PB)

“Eu aceitaria no caso de salário, se fosse uma mudança de
função, alguma coisa que aumentasse meu salário e eu tivesse
que passar por esse risco, eu aceitaria, se eu tivesse também
todas os EPIs necessários, se eu tivesse toda segurança
também”. (E4) E7
“Eu não aceitaria em hipótese alguma, nem por salário” [...]
(E2) E3

2

Não aceito riscos
(NAR)
Depende
da
quantidade de riscos
(DQR)
TIPOS DE
INFLUÊNCIA

Influência
financeira (IF)
Pressão do grupo
(PG)

Pressão
Superior
(PS)
Fonte: Elaborado pela autora

2

“Depende do risco que a gente vai correr. Se for um risco 1
muito alto, eu não aceitaria, mas se for um risco bem baixo, ai
sim! [...]dependendo da quantidade do risco que você vai
correr”. (E6)
“Acho que o que todo mundo falou aí está no meu pensamento, 3
mas o principal ponto mesmo seria o financeiro.” [...] (E7)
E6, E4
“Pode influenciar também é o medo. Medo de, sei lá, ser
zoado pelo colega, ou então, sei lá, acaba cedendo à pressão”.
(E2)
“Eu concordo, vem muito da pressão do superior. Para mim
também é o principal’. (E3) E5, E1

1

3
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Na categoria “Condições para aceitar” riscos no trabalho, o grupo se posicionou
identificando que riscos são inerentes à atividade profissional: “Então, eu acho assim, eu aceito
sim porque, por exemplo, um policial...ele aceita risco, independente do salário. O salário é
pequeno e ele aceita o risco da mesma forma” (E5). Nessa direção se posicionaram E5, E1.
Outros relatos mencionaram circunstâncias para aceitar riscos no trabalho. Um exemplo é
aceitar em troca de benefícios, posição dos relatos E4 e E7: “Eu aceitaria no caso de salário,
se fosse uma mudança de função, alguma coisa que aumentasse meu salário e eu tivesse que
passar por esse risco, eu aceitaria, se eu tivesse também todas os EPIs necessários, se eu tivesse
toda segurança também”(E4). Outra situação considerada como condição para aceitação de
riscos no trabalho é a avaliação da quantidade de riscos envolvida na situação, posição seguida
por E6: “Depende do risco que a gente vai correr. Se for um risco muito alto, eu não aceitaria,
mas se for um risco bem baixo, ai sim! [...]dependendo da quantidade do risco que você vai
correr” (E6). Dois relatos se posicionaram contra aceitar riscos no trabalho sob quaisquer
circunstâncias: “Eu não aceitaria em hipótese alguma, nem por salário” [...] (E2). Nessa
direção se posicionaram E3 e E2.
As influências, próprias das relações de trabalho, são também consideradas pelo grupo
como condição para aceitar riscos no trabalho. Para esta categoria “Tipos de Influência” alguns
relatos indicam que a parte financeira tem forte influência na aceitação de riscos. Nessa direção
se posicionaram E7, E6 e E4: “Acho que o que todo mundo falou aí está no meu pensamento,
mas o principal ponto mesmo seria o financeiro.” [...] (E7). Três relatos, E5, E3 e E1, se
posicionaram indicando que as influências partem dos superiores: “Eu concordo, vem muito da
pressão do superior. Para mim também é o principal’ (E3). Para um relato, E2, a influência
pode ser grupal: “Pode influenciar também é o medo. Medo de, sei lá, se “zoado” pelo colega,
ou então, sei lá, acaba cedendo à pressão” (E2).

QUADRO 18 - TEMA RESPONSABILIZAÇÃO

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FRQ

TIPOS DE
RESPONSABI
LIDADE

Responsabilidade
Empregado (RE)

“Acho que é o empregado, ele que tem a opção da escolha
dele. O patrão não obriga ele a nada. Pode sair da empresa
se ele quiser, está correndo risco porque ele quer”. (E7)
E3
“A mesma coisa que ela falou. Para mim é responsabilidade
dos dois também [...]para mim é a mesma coisa. Os dois são
responsáveis”. (E6) E4, E2, E5, E1

2

Igual
responsabilidade
(IR)

5

Continua
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Conclusão
IGNORAR
PROCEDIMEN
TOS DE
SEGURANÇA

Ignora no cotidiano
(IC)
Não Ignora (NIG)

“Sim ignoro algumas vezes. No trabalho nem tanto, mas no
dia a dia acabamos ignorando”. (E5) E1, E6
“Não ignoro. No trabalho temos muitos riscos e precisamos
seguir os procedimentos. No dia a dia, como já falaram, é
mais comum acontecer pois vai no automático”. (E7) E3,
E2, E4

3
4

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Tipos de Responsabilidade”, uma parte do grupo se posicionou indicando
que tanto o patrão (empregador), quanto o empregado tem responsabilidade sobre os riscos que
acontecem no ambiente de trabalho, cada um dentro de suas atribuições específicas: “A mesma
coisa que ela falou. Para mim é responsabilidade dos dois também [...]para mim é a mesma
coisa. Os dois são responsáveis” (E6). Nessa direção se posicionaram E4, E6, E5, E2, E1. Para
dois relatos, E7 e E3, a maior responsabilidade é atribuída aos empregados: “Acho que é o
empregado, ele que tem a opção da escolha dele. O patrão não obriga ele a nada. Pode sair
da empresa se ele quiser, está correndo risco porque ele quer”. (E7). Diretamente relacionado
a responsabilização dos riscos no trabalho estão os comportamentos que ignoram
procedimentos de segurança e suas regras.
Na categoria “Ignorar procedimentos de segurança” quatro relatos, E7, E3, E2 e E4,
consideram que não ignoram: “Não ignoro. No trabalho temos muitos riscos e precisamos
seguir os procedimentos. No dia a dia, como já falaram, é mais comum acontecer pois vai no
automático” (E7). Três relatos, E1, E5 e E6, consideram que no cotidiano é mais comum
ignorar regras de segurança: “Sim ignoro algumas vezes. No trabalho nem tanto, mas no dia a
dia acabamos ignorando” (E5).

QUADRO 19 - TEMA FORMAÇÃO
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FRQ

ABORDAGEM

Visão Favorável

3

SOBRE

(VF)

“Sim foi bem satisfatório. A gente teve bastante
informação sobre isso. Aprendemos sobre alguns
equipamentos, é, a gente teve um pouquinho de prática,
foi suficiente”. (E1) E3, E7
“Eu não considero suficiente porque o professor que nós
tivemos não passou uma base muito boa dos riscos, né,
que nós corremos no ambiente de trabalho, foi bem
pouco”. (E6) E4, E2, E5
“Sim, com certeza porque se você não tem o
conhecimento de uma área que tem risco você vai acabar
indo sem saber e vai se colocar em risco. Sim, com
certeza”. (E3) E7, E1, E6, E4, E2, E5

RISCOS
Visão desfavorável
(VD)

CONHECIMENTO

Falta de

SOBRE RISCOS

conhecimento
interfere (FCI)

Fonte: Elaborado pela autora

4

7
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A categoria “Abordagem sobre riscos” no curso evidenciou, através dos relatos, que o
grupo se divide em avaliar de forma favorável e de forma desfavorável a abordagem. Três
relatos, E1, E3 e E7 avaliam de forma favorável: “Sim foi bem satisfatório. A gente teve
bastante informação sobre isso. Aprendemos sobre alguns equipamentos, é, a gente teve um
pouquinho de prática, foi suficiente” (E1). Para quatro relatos E6, E5, E4 e E2, a avaliação é
desfavorável: “Eu não considero suficiente porque o professor que nós tivemos não passou
uma base muito boa dos riscos, né, que nós corremos no ambiente de trabalho, foi bem pouco”
(E6).
Na categoria “Conhecimentos sobre riscos”, o grupo apresentou relatos considerando
que a falta de conhecimento interfere muito em situações de risco no trabalho: “Sim, com
certeza porque se você não tem o conhecimento de uma área que tem risco você vai acabar
indo sem saber e vai se colocar em risco. Sim, com certeza” (E3).
Além das questões que culminaram nos quadros e análises apresentados anteriormente,
uma das questões do roteiro de discussões refere-se à indução de metáfora. Nesse momento foi
solicitado ao grupo que estabelecessem uma analogia com “riscos no trabalho” e justificassem
através da seguinte pergunta: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa, por exemplo,
um animal, um vegetal ou um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta. As
seguintes metáforas foram estabelecidas e apresentadas no quadro a seguir:
QUADRO 20 – METÁFORAS ESTABELECIDAS
ANALOGIAS
ANALOGIAS
COM
OBJETOS

COMPARAÇÃO
EXTINTOR

CATEGORIAS

FR
1

Prevenção

PLACAS DE
SINALIZAÇÃO

Informação

1

ANDAIME

Equipamento
profissional

1

SIRENE

Alerta

1

RELATOS
“Eu não sei se é o que eu vou falar, porque
me veio à mente assim um EXTINTOR.
Porque em todos os locais que você vê que
tem um risco, tipo, se naquele local tem um
extintor por perto dele, há um risco. Para
mim tipo a imagem de um extintor eu
identifico com a imagem do risco, mas pela
sinalização”. (E3)
“PLACAS que muitas vezes as pessoas
ignoram, está bem visível ali e geralmente as
pessoas ignoram. As vezes não vê por
distração, está mexendo no celular e acaba
sofrendo um acidente. PLACAS DE
SINALIZAÇÃO para riscos”. (E2)
“ANDAIME. [...]Lembra trabalho em
altura porque acontece muito, das pessoas
caírem de lá e se acidentarem no ferro,
alguma coisa né, enferrujado, se ferir”. (E4)
“SIRENE. Porque sinaliza o risco e,
também sinaliza apoio, ajuda. Tipo tem um
quartel de bombeiro perto [...]”. (E5)

Continua
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Conclusão
ANALOGIAS
DIVERSAS

CHOQUE

Desconhecimento

1

TEMPESTADE

Imprevisibilidade/
prevenção
necessária

1

SANGUE

Acidente físico

1

“CHOQUE. Eu escolheria isso, CHOQUE,
porque isso é um risco né, muita gente corre
que nem sabe que corre até em casa mesmo.
A pessoa acha tão difícil tomar choque e
nem sabe qual é o dano que isso pode causar
na saúde dela, entendeu. Inclusive quem
trabalha com eletricidade, se tomar um
choque nesses postes de alta tensão, a
pessoa acaba né”. (E6)
“TEMPESTADE. Eu associaria o risco a
uma TEMPESTADE, as vezes você tenta
prever e pode errar e ela não vir, ou você
pode achar que não vem e ela pode , tá ali, e
não tem como você tem que estar sempre
preparado, levar um guarda- chuva, alguma
coisa desse gênero”. (E7)
“SANGUE. Além dos acidentes físicos que
podem te causar isso eu acredito que a
questão psicológica quando te afeta muito,
você pode tentar alguma coisa contra você
de forma física. Então, eu acho que de todas
as formas é, seja psicológica ou moral
podem acabar levando você para um risco
físico, uma agressão física, por isso eu
associo ao SANGUE”. (E1)

Fonte: Elaborado pela autora

Para a analogia com objetos, quatro participantes se posicionaram nesta direção: E3, E2,
E4 e E5. Três analogias com objetos comparam os riscos no trabalho com a avisos, alertas
sonoros e visuais, E3, E2 e E5. O risco precisa ser informado. Um exemplo é a analogia com
um “Placa de sinalização”: “Placas que muitas vezes as pessoas ignoram, está bem visível ali
e geralmente as pessoas ignoram. As vezes não vê por distração, está mexendo no celular e
acaba sofrendo um acidente. Placas de sinalização para riscos” (E2). Uma das analogias com
objetos comparou riscos no trabalho com um “andaime”, relacionando a uma atividade muito
perigosa e que geralmente oferece muito risco pela falta de manutenção do equipamento:
“Andaime. [...]Lembra trabalho em altura porque acontece muito, das pessoas caírem de lá e
se acidentarem no ferro, alguma coisa né, enferrujado, se ferir” (E4).
Para a analogia diversas, três participantes se posicionaram nesta direção: E6, E7 e E1.
Tais analogias diversas comparam os riscos com desconhecimento das suas consequências, com
coisas inesperadas, com prevenção e com acidentes. Para E6, um “choque” representa riscos no
trabalho: Eu escolheria isso, Choque, porque isso é um risco né, muita gente corre que nem
sabe que corre até em casa mesmo. A pessoa acha tão difícil tomar choque e nem sabe qual é
o dano que isso pode causar na saúde dela, entendeu. Inclusive quem trabalha com eletricidade,
se tomar um choque nesses postes de alta tensão, a pessoa acaba né”(E6). Para E7, a
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comparação é com uma “Tempestade” pois assim como os riscos no trabalho você tenta prever
e não consegue, por isso tem que estar preparado com equipamento que te proteja naquela
situação. Para E1, a comparação é com “Sangue”, relacionando diretamente aos acidentes
físicos no ambiente de trabalho. Os acidentes são a face visível dos riscos.
Com base nas análises, como hipótese interpretativa, buscando-se um modelo figurativo
da representação social, propomos um esquema representacional de “riscos no trabalho” para
alunos do Grupo 3 (2º período do curso de Edificações), exposto na Figura 05, abaixo. Esse
esquema fornece elementos da representação dos alunos sobre riscos no trabalho, especialmente
no que se refere a como tal entendimento se relaciona com suas práticas.
Figura 05: Esquema representacional de Riscos no Trabalho por alunos do 2º período do curso
de Edificações, uma hipótese interpretativa.

FONTE DE
SUSTENTO
FINANCEIRO

PREVENÇÃO E
SEGURANÇA
FUNDAMENTAIS

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÂO
INTERNA E
EXTERNA

FALTA DE
CONHECIMENTO
ATRAPALHA

Elaborado pela autora

O pano de fundo é a identificação pelo grupo que o local de trabalho é um ambiente
perigoso pois ocasiona “danos” diversos ao trabalhador, tais como: psicológicos, morais, à
saúde e ao corpo (riscos físicos). Os danos são potencializados pela falta de conhecimento mais
aprofundado e pelo fato de riscos no trabalho serem imprevisíveis, invisíveis e ficarem ocultos.
Por ser um ambiente profissional constituísse de fortes relações de pressão por resultados e
entrega de serviços no prazo. A prevenção e a segurança são necessárias para minimizar os
danos ou se possível evitá-los. O ambiente de trabalho é identificado também como perigoso
pela possibilidade de perder a fonte de sustento financeiro.
As metáforas apontam ainda que para o Grupo 3 (2º período de Edificações) “riscos no
trabalho objetiva-se num “ambiente perigoso” comparado a “Placas de sinalização”, explicando
que um ambiente perigoso necessita de sinalizações visuais que alertem sobre os riscos e
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contribua com a prevenção. Sinalizações diversas são fundamentais. Quanto mais
conhecimento do ambiente e prevenção, menor o índice de acidentes.
7.4 ANÁLISE DO MATERIAL OBTIDO NA ESCOLA 2 – CURSO DE EDIFICAÇÕES –
TURMA DO 3º PERÍODO
7.4.1 Resultados e Análise do grupo focal (GF4) – Turma 3º período de Edificações

QUADRO 21 - TEMA RISCOS NO TRABALHO
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

LOCAL

Riscos são iguais [...]Risco é risco em qualquer lugar. Você pode atravessar
qualquer ambiente uma rua e corre risco, não precisa estar no trabalho por
exemplo”. (E5) E1, E3
(RIQA)

3

integridade “Risco é tudo aquilo que coloca a minha integridade física
e dos meus companheiros em equipe no local de trabalho e
física (DIF)
na convivência como um todo”. (E4) E10, E9, E2, E8

5

a

“[...]Risco no trabalho seria especificamente ao exercer a
sua atividade profissional”. (E11)
E7, E6

3

consegue

“Não, não sou capaz. Tudo é muita pressão, muita correria,
a gente não consegue observar tudo.[...] (E1) E2, E4, E7, E6

5

“A maioria, porque a gente tem uma espécie de banco de
dados, então aquilo que foge ao imediato lá no
subconsciente, a gente tem o conhecimento daquilo, daquilo
é um risco. Então de imediato talvez eu possa falhar, mas
no todo, às vezes falha, mas ao longo do processo acho que
dá”. (E3) E9, E10, E5, E11
“Não, há riscos imprevisíveis, às vezes uma pessoa do lado
acaba cometendo alguma falha que acaba te prejudicando.
O risco é imprevisível. [...] (E8)

5

DE

TRABALHO

RELATOS

Danos

Inerentes
atividade
profissional (IAP)
PERCEPÇÃO

Não

DE

perceber (NCP)

RISCOS

NO

Consegue perceber

TRABALHO

alguns (CPA)

Riscos

são

imprevisíveis (RI)

FRQ

1

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Local de Trabalho” conforme os relatos, o grupo identifica que riscos
estão presentes em qualquer ambiente. De acordo com a atividade profissional, há mais ou
menos riscos, normalmente associados a danos. Para cinco relatos, E4, E10, E9, E2 e E8 os
riscos no trabalho estão associados a integridade física do trabalhador: “Risco é tudo aquilo
que coloca a minha integridade física e dos meus companheiros em equipe no local de trabalho
e na convivência como um todo”(E4). Para três relatos, E11, E7, E6, riscos são inerentes a
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atividade profissional: “[...]Risco no trabalho seria especificamente ao exercer a sua atividade
profissional” (E11). Para E1, E3 e E5, riscos são iguais em qualquer ambiente: “[...]Risco é
risco em qualquer lugar. Você pode atravessar uma rua e corre risco, não precisa estar no
trabalho por exemplo” (E5).
Na categoria “Percepção de riscos” no local de trabalho, os relatos se dividem entre os
que consideram que não conseguem perceber os riscos no ambiente de trabalho: “Não, não sou
capaz. Tudo é muita pressão, muita correria, a gente não consegue observar tudo [...] (E1).
Nessa direção se posicionaram E2, E4, E7, E6, E1. Alguns relatos, E9, E3, E10, E5, E11
consideram que conseguem perceber alguns riscos no ambiente depois de algum tempo: “A
maioria, porque a gente tem uma espécie de banco de dados, então aquilo que foge ao imediato
lá no subconsciente, a gente tem o conhecimento daquilo, daquilo é um risco. Então de imediato
talvez eu possa falhar, mas no todo, às vezes falha, mas ao longo do processo acho que dá”
(E3). Para E8, a imprevisibilidade, uma das características do risco muito citadas pelos grupos
da pesquisa, é um fator que interfere diretamente na percepção dos riscos, e muitas vezes está
imprevisibilidade está relaciona a falhas humanas, falhas de quem trabalha com você e não tem
como você prever: “Não, há riscos imprevisíveis, às vezes uma pessoa do lado acaba
cometendo alguma falha que acaba te prejudicando. O risco é imprevisível. [...] (E8). Esta
questão é abordada por Campos (2014) quando ele cita que “Sujeitos empenhados em executar
qualquer ação, por mais simples que seja, estão expostos ao erro e às falhas” (2014, p. 43).

QUADRO 22 - TEMA ACEITAÇÃO DE RISCOS
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FRQ

CONDIÇÕES

Risco

4

PARA

formação

ACEITAR

profissional (RIFP)

“Essa questão para mim é um pouco complexa porque a
minha profissão, a minha formação profissional envolve
risco o tempo inteiro”. [...] (E7) E8, E11, E2
“Se fosse por uma remuneração talvez valesse à pena”. (E1)

1

“Não, não aceito risco porque o profissional quando ele é
treinado, habilitado, capacitado, ele é um profissional não
pode ter qualquer tipo de risco, só se tiver um risco
totalmente inesperado e mesmo assim não vou aceitar. [...].
(E5) E6, E4, E10
“Depende do grau de risco. Se você vê que é muito, que vai
afetar muito a minha vida, eu não aceito. [...]. (E9) E3

4

inerente

a

Aceito riscos por
benefícios (ARPB)
Não aceito riscos
(NAR)

Depende do grau de
risco (DGR)

2

Continua
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Conclusão
TIPOS DE

Influência

INFLUÊNCIA

financeira (IF)

Pressão

superior

(PS)

Reconhecimento
profissional (RP)

Competição
profissional (CP)

“Às vezes a pessoa se deixa influenciar pela parte financeira 7
que oferecem a mais para poder correr risco”. (E9) E10, E2,
E5, E7, E6, E8
“Eu acho que vem mais da parte da hierarquia. Eu acho que 1
sim porque você precisa trabalhar e eles colocam uma
pressão assim, e lá fora tem mais de 20 querendo o lugar
dele, ele se coloca em risco por não querer perder o
emprego”. (E4)
“Eu também acho que ter a possibilidade de ter um 2
reconhecimento pela função que exerce e até mesmo por
vaidade”. (E3) E11
“É, eu acho que além da financeira, é assim, é... as vezes
vem aquela competição tipo assim aquela pessoa não faz aí
você quer mostrar que você faz e que você não tem medo
daquilo e você faria tudo pela empresa, entendeu” [...].(E1)

1

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Condições para aceitar”, riscos no trabalho, o grupo se posicionou da
seguinte forma. Quatro relatos, E7, E8, E11 e E2 indicam que riscos são inerentes a atividade
profissional: “Essa questão para mim é um pouco complexa porque a minha profissão, a minha
formação profissional envolve risco o tempo inteiro” [...] (E7). Para dois relatos, E9, E3, as
condições para aceitar levam em conta o grau do risco envolvido na situação: “Depende do
grau de risco. Se você vê que é muito, que vai afetar muito a minha vida, eu não aceito. [...]”
(E9). Para E1, os benefícios envolvidos determinam a aceitação: “Se fosse por uma
remuneração talvez valesse à pena” (E1).
Para a categoria “Tipos de Influência” o grupo apontou influências variadas. Para sete
relatos, E9, E10, E2, E5, E7, E6 e E8 a influência financeira é fortemente determinante na
aceitação de riscos: “Às vezes a pessoa se deixa influenciar pela parte financeira que oferecem
a mais para poder correr risco” (E9). Para dois relatos, E3 e E11, é a busca de reconhecimento
que influencia a aceitação: “Eu também acho que ter a possibilidade de ter um reconhecimento
pela função que exerce e até mesmo por vaidade” (E3). Para um relato, E1, o fator competição
é o que influencia: “É, eu acho que além da financeira, é assim, é... as vezes vem aquela
competição tipo assim aquela pessoa não faz aí você quer mostrar que você faz e que você não
tem medo daquilo e você faria tudo pela empresa, entendeu [...]”(E1). Para E4, a influência
parte de pressão superior através do risco de desemprego envolvido na situação: “Eu acho que
vem mais da parte da hierarquia. Eu acho que sim porque você precisa trabalhar e eles
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colocam uma pressão assim, e lá fora tem mais de 20 querendo o lugar dele, ele se coloca em
risco por não querer perder o emprego” (E4).

QUADRO 23 - TEMA RESPONSABILIZAÇÃO

CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FRQ

TIPOS DE

Responsabilidade

5

RESPONSABI

Empregado (RI)

“Se eu fosse hierarquizar eu acho que primeiramente o
próprio funcionário, segundo plano a empresa. Porque ele
não é obrigado a usar o equipamento e muitas vezes ele
recebe o equipamento e não quer usar, então ele é que corre
esse risco”. (E11) E3, E4, E2
“Acho que os dois igualmente porque tem muito empregado
que a empresa dá os equipamentos, EPIs, essas coisas, e o
empregado não utiliza, então ele também está buscando o
risco”. (E8) E1, E6, E7, E10, E9, E5
“Depende, às vezes na correria do serviço do dia a dia você
acaba esquecendo alguma coisa que não deveria esquecer,
alguma regra, alguma coisa”. (E8) E11, E1
“Nenhuma! Segurança em primeiro lugar! Principalmente
se for a minha!” (E3) E7, E9, E2, E10, E4, E5, E6

LIDADE
Igual
responsabilidade
(IR)
IGNORAR

Ignorar é natural

PROCEDIMEN

(INAT)

TOS DE

Não Ignoro (NIG)

SEGURANÇA

7

3

8

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Tipos de Responsabilidade” sete participantes E8, E1, E6, E7, E10, E9 e
E5 se posicionaram indicando que a responsabilidade é igual para ambas as partes, cada uma
cumprindo sua função específica: “Acho que os dois igualmente porque tem muito empregado
que a empresa dá os equipamentos, EPIs, essas coisas, e o empregado não utiliza, então ele
também está buscando o risco” (E8). Para quatro participantes E11, E3, E4 e E2 o empregado
tem maior responsabilidade: “Se eu fosse hierarquizar eu acho que primeiramente o próprio
funcionário, segundo plano a empresa. Porque ele não é obrigado a usar o equipamento e
muitas vezes ele recebe o equipamento e não quer usar, então ele é que corre esse risco” (E11).
Na categoria “Ignorar procedimentos de segurança” para oito relatos, E7, E9, E2, E10,
E4, E5, E6 e E3 não se deve ignorar procedimentos de segurança: “Nenhuma! Segurança em
primeiro lugar! Principalmente se for a minha!” (E3). Para três relatos, E11, E1 e E8, ignorar
procedimentos de segurança é algo natural de acontecer, sob determinadas circunstâncias:
“Depende, às vezes na correria do serviço do dia a dia você acaba esquecendo alguma coisa
que não deveria esquecer, alguma regra, alguma coisa” (E8).
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QUADRO 24 - TEMA FORMAÇÃO
CATEGORIA

SUBCATEGORIA

RELATOS

FRQ

ABORDAGEM

Visão

4

SOBRE

(VF)

“Eu acho que a abordagem foi boa porque apesar de não
falar do risco em si muito, falava de toda a proteção para
se evitar o risco, com isso você sabia os riscos possíveis.
Então acredito que foi bem satisfatória”. (E10) E5, E11,
E7
“Falta alguma coisa sobre risco sim, não sei se está num
extremo do que se deveria falar. Eu acho que falta”. (E9)
“No caso eu acho que a parte teórica foi até bem
abordada, no entanto a parte prática não foi nem tocada.
Ficou faltando realmente porque não teve nada!” (E2)
E4, E6, E1, E8, E3

6

“Sim, porque quando você tem conhecimento você sabe
o que é certo e o que é errado do que você está exercendo
na sua função. Quando você não tem, você não tem noção
do risco que você está correndo”. (E8) E7, E3, E5, E11,
E10, E2, E4, E9
“Acho que depende, por exemplo: você pode não ter
estudado aquilo, mas você pode ter uma noção pela vida,
pela experiência. Não necessariamente ter estudado
aquilo, você ter uma noção sabe, igual outras pessoas”.
(E1) E6

9

Favorável

RISCOS
Visão desfavorável
(VD)
Teoria

favorável,

prática desfavorável
(TFPD)
CONHECIMENTO

Falta

SOBRE RISCOS

conhecimento

de

interfere (FCI)
Falta
conhecimento
interfere (FCNI)

de
não

1

2

Fonte: Elaborado pela autora

A categoria “Abordagem sobre riscos” no curso, quatro relatos E10, E5, E11 e E7,
consideram favorável a abordagem: “Eu acho que a abordagem foi boa porque apesar de não
falar do risco em si muito, falava de toda a proteção para se evitar o risco, com isso você sabia
os riscos possíveis. Então acredito que foi bem satisfatória” (E10). Seis relatos consideram
que a abordagem teórica é favorável, mas a parte prática é desfavorável: “No caso eu acho que
a parte teórica foi até bem abordada, no entanto a parte prática não foi nem tocada. Ficou
faltando realmente porque não teve nada!” (E2). Nessa direção se posicionaram E2, E4, E6,
E1, E8 e E3.
Na categoria “Conhecimentos sobre riscos” nove relatos mencionaram que
conhecimento sobre riscos interferem nas decisões que envolvem situações de riscos no
trabalho: “Sim, porque quando você tem conhecimento você sabe o que é certo e o que é errado
do que você está exercendo na sua função. Quando você não tem, você não tem noção do risco
que você está correndo” (E8). Nessa direção seguiram E8, E7, E3, E5, E11, E10, E2, E4 e E9.
Para dois relatos, E1 e E6, o conhecimento não interfere pois muitas vezes a experiência de
vida conta mais: “Acho que depende, por exemplo: você pode não ter estudado aquilo, mas
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você pode ter uma noção pela vida, pela experiência. Não necessariamente ter estudado aquilo,
você ter uma noção sabe, igual outras pessoas” (E1).
Além das questões que culminaram nos quadros e análises apresentados anteriormente,
uma das questões do roteiro de discussões refere-se à indução de metáfora. Nesse momento, foi
solicitado ao grupo que estabelecessem uma analogia com “riscos no trabalho” e justificassem
através da seguinte pergunta: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa, por exemplo,
um animal, um vegetal ou um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta. As
seguintes metáforas foram estabelecidas e apresentadas no quadro exposto a seguir:
QUADRO 25 – METÁFORAS ESTABELECIDAS
ANALOGIAS
ANALOGIAS
COM OBJETOS

ANALOGIAS
COM ANIMAIS

COMPARAÇÃO
TELA
VERMELHO
SANGUE

CATEGORIAS

FR

PLACA DE
PARE

Sinalização

1

ARMA DE
FOGO

Proteção/ perigo

1

PONTO DE
EXCLAMAÇÃO
NA COR
VERMELHA

Placa de Alerta

1

CARRO

Acidente/
responsabilidade

1

ESCORPIÃO

Silencioso e
fatal

1

CAVALO

Imprevisível

1

1

Perigo

RELATOS
Para mim a primeira coisa que vem é uma TELA
VERMELHO SANGUE. Risco para sua vida
mesmo, coisa grave. Você precisa evitar de toda
maneira. (E10)
UMA PLACA DE PARE, ALGUMA PLACA
DE SINALIZAÇÃO, um bonequinho com obras,
alguma coisa parecida exatamente para você ver,
que é alguma coisa que te chama atenção para
você parar e olhar na cara e ver onde tenho que
prestar atenção num plano geral para ter noção do
risco que você tem na área. (E2)
ARMA DE FOGO. Por mais perigoso que possa
ser, se você estiver devidamente instruído,
tecnicamente capacitado você pode prevenir o
risco tanto para si ou para os outros. (E3)
Eu associo a um PONTO DE EXCLAMAÇÃO
NA COR VERMELHA, na cor bem marcante
porque eu sei que aquilo existe, está ali, eu tenho
que prestar atenção, estar atento, porque o risco
existe, está presente. Eu tenho que estar atento a
ele. (E11)
CARRO. Você coloca a sua vida em risco, mas
também coloca a vida de outras pessoas também.
Está com o poder nas suas mãos desde que você
aja de forma certa. (E1)
ESCORPIÃO. Nem todo risco é grande, às vezes
tem uns pequenos; são silenciosos e podem ser
fatais. (E7)
CAVALO: o cavalo está ali tranquilo, mas se
você mexer você pode levar um coice. A mesma
coisa o risco, você sabe que pode acontecer
alguma coisa e às vezes você procura correr esse
risco. (E8)

Continua
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Conclusão

ANALOGIAS
DIVERSAS

COBRA

Traiçoeiro/
imprevisível

1

É UMA
EXCLAMAÇÃO

Surpresa/ alerta

1

CAVEIRA

Cuidado/ morte

1

CAVEIRA. Pois se você não tomar cuidado você
pode acabar morrendo. (E6)

UM ABISMO

Acidente fatal/
perigo no
ambiente

1

UM ABISMO. O abismo é um risco grave e
iminente de você cair, e é fatal. E no trabalho isso
pode ocorrer. (E5)

COBRA. Que ao mesmo tempo em que está
sereno pode te picar. Eu acho que seria assim ao
mesmo tempo em que você acha que está
tranquilo pode acontecer um sinistro. (E4)
Risco É UMA EXCLAMAÇÃO né. Você não
sabe quando pode acontecer e pode te pegar de
surpresa. Você precisa se indagar, procurar o
risco dentro daquilo. Algo que alerte. Você vê a
exclamação e você sabe que tem algo te
separando entre o fazer e o não fazer aquilo. (E9)

Fonte: Elaborado pela autora

Para a analogia com objetos, cinco participantes se posicionaram nesta direção, E11,
E2, E3 e E1. Três destas analogias com objetos, E1, E2 e E4 comparam os riscos no trabalho
com a avisos, alertas, necessidade de sinalização. O risco precisa ser informado. Um exemplo
é a analogia com um “Placa de sinalização Pare”: “[...]é alguma coisa que te chama atenção
para você parar e olhar na cara e ver onde tenho que prestar atenção num plano geral para
ter noção do risco que você tem na área” (E2). A analogia com “arma de fogo” compara riscos
no trabalho com necessidade de prevenção e proteção. A analogia com “carro” compara riscos
no trabalho com acidentes no uso de equipamentos profissionais.
Para a analogia com animais, três relatos se posicionaram nesta direção, E8, E4 e E7. A
analogia com “escorpião” é relacionada com riscos pequenos, mas fatais que podem acontecer.
A analogia com a “cobra” se relaciona a eventos que estão aparentemente quietos e controlados
e de repente podem nos ferir. A analogia com “cavalo” apresenta a ideia de um risco grande,
um tipo de risco que você deseja correr, se arrisca, procura, mas que pode te surpreender.
Para analogias diversas, três relatos se posicionaram nesta direção, E6, E5 e E9. A
analogia com uma “caveira” remete a morte, acidentes fatais que podem ocorrer no trabalho. A
analogia com um “abismo” remete a acidente grave que acontece muitas vezes por falta de
atenção, distração, falta de sinalização. A analogia com uma exclamação remete a riscos no
trabalho que nos surpreendem, nos pegam de surpresa.
Com base nas análises, como hipótese interpretativa, buscando-se um modelo figurativo
da representação social, propomos um esquema representacional de “riscos no trabalho” para
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alunos do Grupo 4 (3º período do curso de Edificações), exposto na Figura 06, abaixo. Esse
esquema fornece elementos da representação dos alunos sobre riscos no trabalho, especialmente
no que se refere a como tal entendimento se relaciona com suas práticas.
Figura 06: Esquema representacional de Riscos no Trabalho por alunos do 3º período do curso
de Edificações, uma hipótese interpretativa.

ENVOLVE
SUSTENTO E
EMPREGO

PREVENÇÃO E
CONHECIMENTO
FUNDAMENTAIS

AMBIENTE
DE PRESSÂO
GERA DANOS E
PERDAS
DIVERSAS

PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

Elaborado pela autora

O pano de fundo é a identificação pelo grupo que o ambiente de trabalho é um ambiente
de pressão, pressão para aceitar determinadas condições de trabalho, pressão por cobrança
prazos e resultados, situações que consideram inerentes ao ambiente de trabalho. Soma-se a
estas condições o fato de ser um ambiente que causa danos diversos ao trabalhador. Prevenção
e segurança são fundamentais. O risco de perder emprego e sustento é também identificado
como algo que este ambiente proporciona.
As metáforas apontam ainda que para o Grupo 4 (3º período de Edificações) “riscos no
trabalho” objetiva-se quando é comparado a um “ambiente de pressão” com cobranças e pressão
por resultados necessitando de diversas sinalizações visuais como a “Placas de Pare”, para
alertar dos perigos. A “Placa Pare” aponta para a necessidade de observar atentamente:“[...]
alguma coisa parecida exatamente para você ver, que é alguma coisa que te chama atenção
para você parar e olhar na cara e ver onde tenho que prestar atenção num plano geral para
ter noção do risco que você tem na área”(E2)

7.4.2 Grupo de Edificação – 2º e 3º períodos – Quadro de metáforas do Grupo 3 e Grupo 4
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QUADRO 26 - Metáforas/Analogias, principais significados e tipo de relação com o objeto
“riscos no trabalho” - Grupos do curso de Edificações- 2º e 3º períodos
CATEGORIAS

ANALOGIAS

SIGNIFICADOS
ATRIBUÍDOS

RELAÇÃO
OBJETO

INFORMAÇÃO
CONHECIMENTO
SINALIZAÇÃO

CAVEIRA

Morte
Alerta
Algo que surpreende
repente
Perigo grave
Perigo de vida

Precisa cuidado

UMA
EXCLAMAÇÃO
TELA VERMELHO
SANGUE
UMA
PARE

PREVENÇÃO

PLACA

DE

Informação

PONTO
DE
EXCLAMAÇÃO NA
COR VERMELHA
SIRENE

Perigo
Visibilidade
Alerta
Sinal
Aviso
Equipamento
Prevenção
Perigo
Prevenção

ARMA DE FOGO

ACIDENTES

TEMPESTADE
ESCORPIÃO

Imprevisibilidade
Perigo pequeno
Silencioso
Fatal

SANGUE

Acidente físico

CHOQUE ELÉTRICO

Invisibilidade

UM ABISMO

Queda fatal
Acidente

COBRA

Traiçoeiro
Ataca
Sinistro
É reativo
Risco que a pessoa procura
Se provocado ataca
Prudência
Responsabilidade
Poder
Equipamento
Manutenção

CAVALO

EQUIPAMENTOS
DA ATIVIDADE
PROFISSIONAL

Atenção
Alerta
Visão ampla dos riscos ao
redor

PLACAS

EXTINTOR

CARRO

ANDAIME

Fonte: Elaborado pela autora

de

COM

O

Agir com cuidado
Precisa de Informação
Precisa Alertar
Precisa prevenção
Precisa observação da
situação ao redor
Precisa observar as demais
informações para o qual foi
alertado
Precisa de sinalização
Precisa Alertar
Precisa de Informação
Precisa Alertar
Precisa de Informação
Precisa Alertar
Precisa de sinalização
Alertar sobre o ambiente
Precisa cuidado
Precisa
preparo
para
manusear
Necessita precaução
Precisa de reconhecimento
do ambiente
Risco pequeno não pode ser
banalizado
Provoca medo
Necessita cuidado
Desconhecimento
Despreparo
Precisa de sinalização
Precisa de alerta
Precisa ser identificado
Pode ferir
Precisa distância
Precisa precaução
Precisa prudência
Agir com cautela
Oportunidade
Precisa de prudência
Precisa de responsabilidade
Precisa saber manusear
Ambiente de Trabalho
Necessidade de
manutenção
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Buscando “reproduzir o conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2015, p. 71-72). As
analogias do Grupo 3 (2º período do curso técnico de Edificações), remetem à “necessidade de
alerta e sinalização” diante de um ambiente perigoso. Ao citarem ideias como: “sinaliza que
há riscos”, “sinaliza a ajuda necessária” e “sinaliza para riscos” justificam a escolha destas
analogias para explicar “riscos no trabalho”. Desta forma identificam a necessidade de muita
sinalização e alerta no ambiente de trabalho tanto para prevenir como para pedir ajuda quando
os acidentes ocorrem, exemplificado pela analogia com “sirene”. A escolha destes objetos
remete diretamente a esses significados. As demais analogias citadas remetem a condições
desfavoráveis para que acidentes ocorram, tais como: “Andaime” muitas vezes sem
manutenção adequada e “Tempestade” que tornam as condições do ambiente mais perigosas.
Citaram ainda analogias como “Choque” e “Sangue” que remetem a possíveis acidentes no
trabalho.
A necessidade de sinalização também foi novamente evidenciada no Grupo 4 (3º
período do curso de Edificações). Ao comparar informações, sinalizações e alertas necessários
no ambiente de riscos no trabalho com uma “Placa de sinalização Pare” instantaneamente o
conceito se explica através de um conhecimento familiar e nos remete as imagens das placas
que vemos nas ruas, nas cercas elétricas, no trânsito, que de forma sucinta e visual informam
que devemos ter atenção naquele ambiente. Como são variados os ambientes de trabalho, cada
ambiente reveste as placas de sinalização de características próprias, o que foi identificado nas
diferentes metáforas: caveira, placa pare, tela vermelho sangue e placa com ponto de
exclamação na cor vermelha. Desta forma a objetivação em “placa de sinalização Pare” poderia
ser explicada da seguinte maneira: o grupo considera o ambiente de trabalho um ambiente que
ocasiona muita pressão ao trabalhador, desta forma, informações e as sinalizações visuais sobre
os riscos no ambiente de trabalho contribuem para prevenção, possibilitando um conhecimento
sobre o ambiente que os cerca. O grupo demonstra desta forma que o risco precisa se tornar
visível.
A “prevenção” e “proteção” metaforizadas na “arma” são também fundamentais na
relação riscos no trabalho pois contribuem para evitar ou minimizar acidentes e proporcionam
um ambiente onde se pode trabalhar com riscos controlados. A necessidade de conhecer o
ambiente ao redor é também metaforizada pelo “abismo”. O reconhecimento que o local de
trabalho é um “ambiente de risco” e que as consequências podem atingir a outros é metaforizado
pela figura do “carro”. A imprevisibilidade dos riscos, seu aspecto algumas vezes silencioso,
invisível e traiçoeiro, são metaforizados na “cobra”, no “cavalo” e no “escorpião”.
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Quanto à “ancoragem”, o processo é evidenciado quando o grupo busca em seu estoque
de memória aquelas características que são mais representativas do objeto riscos no trabalho,
trazendo assim para a realidade próxima, explicados numa linguagem familiar. Moscovici
(2012) cita que nesse momento “[...] rotulamos com um nome conhecido” (p. 62), escolhendo
dentre elementos estocados em nossa memória e estabelecendo uma relação positiva ou
negativa com o objeto. Desta forma quando o grupo do 2º período expressa por exemplo que
riscos no trabalho “é isso ou aquilo” por exemplo é “desconhecimento” é “acidente físico”, é
“informação” é “prevenção”, é “alerta”, e quando o grupo do 3º período expressa que é
“traiçoeiro” é “imperceptível”, é “imprevisível” é “fatal”, nos dá a possibilidade de buscarmos
uma representação destas expressões na nossa realidade cotidiana.
7.5 ANÁLISE DO MATERIAL OBTIDO NA ESCOLA 2 – CURSO TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA - 2º PERÍODO
7.5.1 Resultados e Análise do Grupo Focal (GF5) – Turma do 2º período

QUADRO 27 - TEMA RISCOS NO TRABALHO

CATEGORIA
LOCAL
DE
TRABALHO

SUBCATEGORIA
Danos diversos (DD)

RELATOS
“Risco é tudo aquilo que coloca a minha vida, a minha
segurança né em perigo, que possa me prejudicar, é...como eu
posso dizer...é que eu possa me machucar, eu possa me ferir,
possa me debilitar, atrapalhar o meu trabalho [...]”. (E7)
E3, E5, E9, E6
Compromete
a “Risco é tudo aquilo que compromete minha segurança e a
segurança das pessoas segurança das pessoas envolvidas no trabalho a ser realizado
envolvidas (CSPE)
ou no material envolvido na atividade[...]”. (E8) E2
Risco da própria
atividade (RPA)

PERCEPÇÃO
DE RISCOS
NO
TRABALHO

Difícil perceber
sozinho (DPS)

Fator pressa e
cobrança atrapalham
(FPCA)

“[...]No trabalho você se expõe automaticamente àquele risco,
fora do trabalho você tem a opção de não se expor àquele risco,
mais eventual”. (E1) E4
“Com certeza não. Porque com certeza uma coisa que você
está vendo não é a mesma coisa que o seu colega do lado está
vendo. Às vezes você está fazendo o seu trabalho e a pessoa
do lado está vendo que tem uma barra de ferro ali, você pode
pisar em cima, furar seu pé e você não tem essa visão porque
você está prestando atenção no seu trabalho e a pessoa do seu
lado, ela consegue enxergar aquilo, você pode dar um passo
para o lado, você pode cair. (E1) E9, E6, E2, E5
“Não, principalmente quando o fator pressa e há muita
cobrança em cima de quem está realizando o trabalho, muita
coisa passa despercebida”. (E8) E5

FRQ
5

2

2

5

2
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Conclusão
Fator emocional e
problemas atrapalham
(FEPA)

Imprevisibilidade
atrapalha (IA)
Fonte: Elaborado pela autora

“Na minha opinião eu acho que o que mais faz você não
perceber é o seu lado emocional no seu dia a dia né,
dependendo do local que você vai para área de trabalho,
dependendo da forma que você está, isso influencia bastante.
Se você está estressado, principalmente com problemas lá de
fora isso faz com que você se desligue um pouco. Se a pessoa
vai trabalhar bem ela tem um dia bom, tranquilo, agora se ela
vai trabalhar com algum tipo de problema, preocupação, isso
interfere diretamente no trabalho. Ela não presta atenção, ela
não ouve o que alguém está falando porque ela está pensando
em outras coisas, esse lado psicológico e emocional agride
muito”. (E7)
“Não, é muito imprevisível, não tem como. A
imprevisibilidade torna difícil”. (E3)

1

1

Na categoria “Local de Trabalho” de acordo com os relatos, riscos no trabalho estão
associados a danos variados à saúde do trabalhador e sua equipe. Cinco relatos, E7, E3, E5,
E9, E6 mencionam que os danos podem ser variados com consequências diversas: “[...] como
eu posso dizer...é que eu possa me machucar, eu possa me ferir, possa me debilitar, atrapalhar
o meu trabalho [...]” (E7). Para dois relatos, E8 e E2, estes danos podem comprometer as
pessoas envolvidas nas atividades laborais: “[...] compromete minha segurança e a segurança
das pessoas envolvidas no trabalho a ser realizado[...]”(E8). Para E1 e E4, não há como não
se expor pois riscos fazem parte da atividade profissional: “[...]No trabalho você se expõe
automaticamente àquele risco, [...]”(E1).
Na categoria “Percepção de riscos” no local de trabalho um relato, E1, apontou que
riscos são difíceis de perceber e evidenciou a importância de não se trabalhar sozinho:
“[...]Porque com certeza uma coisa que você está vendo não é a mesma coisa que o seu colega
do lado está vendo. [...]você não tem essa visão porque você está prestando atenção no seu
trabalho e a pessoa do seu lado, ela consegue enxergar aquilo, [...]”(E1). A cobrança por
resultados, a pressa para realizar as atividades contribuem para diminuir a capacidade de
perceber os riscos no trabalho: “Não, principalmente quando o fator pressa e há muita
cobrança em cima de quem está realizando o trabalho, muita coisa passa despercebida”(E8).
Nessa direção se posicionaram E8 e E5. Para E7, fatores emocionais e problemas externos que
estejam acontecendo na vida do trabalhador interferem diretamente no ambiente de trabalho e
na percepção dos riscos. E para E3, a imprevisibilidade do risco é uma característica que
aumenta a dificuldade de percepção do mesmo: “[...]A imprevisibilidade torna difícil” (E3).
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QUADRO 28 - TEMA ACEITAÇÃO DE RISCOS
CATEGORIA
CONDIÇÕES
PARA
ACEITAR

SUBCATEGORIA
Não envolver risco
de vida (NERV)

Planejado,
previsível,
controlado (PPC)

TIPOS DE
INFLUÊNCIA

Não aceito riscos
(NAR)
Personalidade
da
pessoa (PP)

Influência do grupo
(IG)
Pressão
por
resultados (PPR)

RELATOS
“Eu reluto muito em aceitar risco no trabalho, é em último
caso. Para eu aceitar o risco no trabalho só se ele não envolver
risco de eu perder minha vida. Então eu admito o risco até o
ponto de eu me machucar, mas não de perder a minha vida,
[...]”. (E1) E9
“Eu também só aceito o risco se ele for previsível e calculado
direitinho porque aí então envolve o EPI, envolve todo o
procedimento de segurança né, para poder amenizar a
probabilidade do risco. Isso não quer dizer que não vai haver
risco, pode ter risco, mas tendo esse estudo primeiro né, esse
EPI e tudo mais, com essa segurança eu posso; aceito sim”.
(E6) E4, E8, E3, E7, E2
“Eu não aceitaria risco no trabalho. Não, não pode ser
controlado o risco[...]”. (E5)
“Acho que ele não está recebendo influência não. Depende da
forma que ele trabalha, vai da mente dele. depende do que ele
está fazendo, ele sabe, a influência para mim é dele, da
pessoa”. (E5)
“Eu acho que ele tem influência, ele acaba vendo todas as
pessoas fazendo e vai achando aquilo normal e acaba fazendo
aquilo também”. (E4)

FRQ
2

“Pode ser que sim, isso aí pode ser uma pressão do trabalho
por uma possível entrega de resultado, possivelmente, então
às vezes nesse momento ali o funcionário acaba sofrendo esse
tipo de influência de “represália” entre aspas, essa pressão né,
para passar por certos riscos né, sabendo, tendo a consciência
que pode ser causado algum dano a ele. (E3) E2, E7, E9, E8,
E1, E6

7

6

1
1

1

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Condições para aceitar” riscos no trabalho, o grupo considera que esta
questão envolve inúmeros fatores e circunstâncias. Para dois relatos, E1 e E9, riscos que tem
potencial de causar acidente fatal não devem ser aceitos: “[...]Para eu aceitar o risco no
trabalho só se ele não envolver risco de eu perder minha vida[...]”(E1). Para seis relatos, E4,
E6, E8, E3, E7 e E2, com planejamento adequado, medidas de segurança, controle dos riscos,
previsão de danos, o trabalhador pode considerar aceitar riscos: “[...]só aceito o risco se ele for
previsível e calculado direitinho porque aí então envolve o EPI, envolve todo o procedimento
de segurança né, para poder amenizar a probabilidade do risco. Isso não quer dizer que não
vai haver risco, pode ter risco, mas tendo esse estudo primeiro né, esse EPI e tudo mais, com
essa segurança eu posso; aceito sim” (E6). No entanto para E5, riscos não podem ser
controlados por isso não devem ser aceitos: “Eu não aceitaria risco no trabalho. Não, não pode
ser controlado o risco[...]” (E5).
As influências também atuam diretamente no contexto da aceitação de riscos. Desta
forma, para esta categoria “Tipos de Influências”, os relatos indicam influências diversas. Para
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E5, a aceitação não parte de influências externas, parte da própria personalidade, da cultura do
trabalhador: “Acho que ele não está recebendo influência não. Depende da forma que ele
trabalha, vai da mente dele. depende do que ele está fazendo, ele sabe, a influência para mim
é dele, da pessoa” (E5). Para E4, o trabalhador segue procedimentos que observa no grupo:
“[...], ele acaba vendo todas as pessoas fazendo e vai achando aquilo normal e acaba fazendo
aquilo também” (E4). Para sete relatos, E3, E2, E7, E9, E8, E1 e E6 é a pressão por resultados
que acaba influenciando na aceitação, mesmo com consciência de possíveis danos: “Pode ser
que sim, isso aí pode ser uma pressão do trabalho por uma possível entrega de resultado,
possivelmente[...] essa pressão né, para passar por certos riscos né, sabendo, tendo a
consciência que pode ser causado algum dano a ele”(E3).

QUADRO 29 - TEMA RESPONSABILIZAÇÃO
CATEGORIA
TIPOS DE
RESPONSABI
LIDADE

SUBCATEGORIA
Responsável
Empregado (RE)

RELATOS
“Eu acho que o maior responsável é o empregado porque
todo mundo tem uma personalidade. Todo mundo sabe o
que é certo e errado e se ele aceita aquela condição ele é
totalmente responsável pelos seus atos”. (E8) E7, E5, E4,
E3, E9

FRQ
6

Patrão e Empregado
(PE)

“Eu acho que depende da situação porque muitas das vezes
tem empregado que não tem outra opção a não ser fazer o
trabalho, entendeu. O primeiro responsável talvez seja o
patrão e o segundo o empregado. Porque o patrão tem que
fornecer segurança de EPI e todo o informativo da área que
você vai trabalhar entendeu, o empregado tem que estar
ciente. Assim que ele está informado, a responsabilidade é
do empregado entendeu, mas o primeiro responsável é o
patrão”. (E6) E2
“É o patrão. É o patrão porque ele pode ditar todos as
regras, inclusive no período que a gente está agora, não digo
há 10 anos, mas no período que a gente está agora o patrão
ele tem a responsabilidade de contratar o técnico de
segurança do trabalho; e esse vai fiscalizar se o cara está
trabalhando direito ou não, dá treinamento aos funcionários
dependendo da área que ele estiver trabalhando e fornecer
todo o material. Se ele fizer o trabalho dele todo, o risco do
funcionário dele correr é zero, é zero, vai ser coisas
externas, se tiver alguma coisa externa mas ali dentro do
trabalho dele, não. É, o empregador”. (E1)
“É, tipo quando eu vou fazer um serviço que o uso do EPI
dificulta o trabalho. Eu acho isso errado, da minha parte, eu
sei que estou errado, mas eu acho que deveria existir uma
forma de você melhorar alguns EPIs porque tem situações
que você, que não dá para você usar [...]”. E1
“Tem algumas situações que a gente trabalhando como
autônomo né, a gente não tem acesso a alguns equipamentos
e você acaba se arriscando porque você tem que concluir e
se também você não concluir você não recebe; então você
sendo autônomo tem momentos que você ignora”.(E2)

2

Patrão
fornecer
equipamento
de
segurança (PFES)

IGNORAR
PROCEDIMEN
TOS DE
SEGURANÇA

EPI dificulta o
trabalho (EDT)

Autônomo não tem
acesso (ANTA)

1

1

1

Continua
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Conclusão
Não ignoro (NIG)
Depende do limite e
do grau (DLG)

“Não, se eu sei que tem um procedimento eu não ignoro
não”. (E9) E3, E5, E7
“Depende da situação, depende do grau que você está
passando naquele momento. Por exemplo como ele falou,
quando eu estou trabalhando autônomo tem vezes que é
necessário usar o EPI, mas não tem tanto grau, o grau de
risco não é tão grande como se eu estivesse num estaleiro,
por exemplo, aí nessa situação eu ignoro. Eu realmente eu
vejo o grau de risco, entendeu. Por exemplo, se eu for usar
uma esmerilhadeira em casa eu tenho que usar os óculos
pois pode ser que não aconteça, mas é melhor, eu sei que
acontece, e se acontecer o risco, o grau de lesão vai ser
maior. Eu ignoro dependendo do grau”. (E6) E8 E4

4
3

(Fonte: Elaborado pela autora

O Ambiente de trabalho envolve responsabilidades e também responsabilizações. Na
categoria “Tipos de Responsabilidade” para seis relatos, E8, E7, E5, E4, E3 e E9, o trabalhador
é o maior responsável quando ignora os procedimentos e regras de segurança que envolvem
suas atividades: : “[...]Todo mundo sabe o que é certo e errado e se ele aceita aquela condição
ele é totalmente responsável pelos seus atos” (E8). Para dois relatos, E6 e E2, tanto o patrão
(empregador), quanto o empregado tem responsabilidades cada um dentro de suas atribuições
definidas: “[...]o patrão tem que fornecer segurança de EPI e todo o informativo da área que
você vai trabalhar entendeu, o empregado tem que estar ciente. Assim que ele está informado,
a responsabilidade é do empregado entendeu, mas o primeiro responsável é o patrão” (E6).
Para E1, o patrão é o responsável pois cabe à ele fornecer equipamentos de segurança e
ambiente adequado: “[...] ele tem a responsabilidade de contratar o técnico de segurança do
trabalho; e esse vai fiscalizar se o cara está trabalhando direito ou não, dá treinamento aos
funcionários dependendo da área que ele estiver trabalhando e fornecer todo o material. Se
ele fizer o trabalho dele todo, o risco do funcionário dele correr é zero, é zero, vai ser coisas
externas, se tiver alguma coisa externa mas ali dentro do trabalho dele, não. É, o empregador”
(E1).
Há um conjunto de “normas regulamentadoras” (NRs) da segurança e saúde do
trabalhador que prescrevem procedimentos de segurança para as diversas atividades laborais.
Para esta categoria, “Ignorar procedimentos de segurança”, quatro relatos, E9, E3, E5 e E7
consideram que não se deve ignorar procedimentos de segurança: “Não, se eu sei que tem um
procedimento eu não ignoro não” (E9). Um relato, E1, mencionou que o uso de EPIs, em
determinadas atividades, dificulta o trabalho, por isso ignora seu uso: “É, tipo quando eu vou
fazer um serviço que o uso do EPI dificulta o trabalho. Eu acho isso errado, da minha parte,
eu sei que estou errado, mas eu acho que deveria existir uma forma de você melhorar alguns
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EPIs porque tem situações que você, que não dá para você usar. [...]” E1. Para E2, que é um
trabalhador autônomo, o acesso aos EPIs é mais difícil, não há fiscalização para usar e o
trabalho precisa ser feito de qualquer forma: “Tem algumas situações que a gente trabalhando
como autônomo né, a gente não tem acesso a alguns equipamentos e você acaba se arriscando
porque você tem que concluir e se também você não concluir você não recebe; então você
sendo autônomo tem momentos que você ignora”(E2). Para três relatos, E6, E8 e E4, o
trabalhador ignora quando avalia que o grau de risco naquela atividade é baixo: “[...] Eu ignoro
dependendo do grau” (E6).

QUADRO 30 - TEMA FORMAÇÃO

CATEGORIA
ABORDAGEM
SOBRE
RISCOS

SUBCATEGORIA
Não prepara para o
mercado (NPM)

Abordagem
insuficiente (AI)

CONHECIMENTO
SOBRE RISCOS

A falta de
conhecimento
interfere (FCI)
Fonte: Elaborado pela autora

RELATOS
“Falta muita coisa, principalmente hoje dentro do nosso
curso quase não se fala sobre; então eu acredito que por
falta, carência, acredito que por causa do governo, então
o curso técnico hoje ele não nos prepara para o mercado
de trabalho nessa questão do risco e do risco no trabalho
também, principalmente porque a gente precisa saber que
a gente precisa trabalhar, é o tipo de equipamento e a
gente não tem essa estrutura”. (E7) E5, E3
“Não. Falta muita coisa, eles ensinam bem pouco, poderia
ser mais. O ensinamento do risco que a gente corre”. (E4)
E8, E2, E6, E9, E1

FRQ
3

“Interfere. Tudo que nós não temos conhecimento acaba
atrapalhando no que vamos fazer”. (E4) E8, E2, E6, E9,
E1, E7, E5, E3

9

6

Na categoria “Abordagem sobre riscos” no curso, três relatos E7, E5 e E3 mencionaram
que o curso, em relação a abordagem de riscos, não prepara para o mercado:“ [...]dentro do
nosso curso quase não se fala sobre; então eu acredito que por falta, carência, acredito que
por causa do governo, então o curso técnico hoje ele não nos prepara para o mercado de
trabalho nessa questão do risco e do risco no trabalho [...]” (E7). Além de não preparar para o
mercado de trabalho, seis relatos E4, E8, E2, E6, E9 e E1 consideram a abordagem insuficiente:
“Não. Falta muita coisa, eles ensinam bem pouco, poderia ser mais. O ensinamento do risco
que a gente corre” (E4).
A categoria “Conhecimentos sobre riscos” evidenciou através dos relatos, de forma
unânime, a falta de abordagem sobre riscos e suas consequências nas práticas: “Tudo que nós
não temos conhecimento acaba atrapalhando no que vamos fazer” (E4). Nessa direção se
posicionaram E8, E2, E6, E9, E1, E7, E5, E3 e E4.
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Além das questões que culminaram nos quadros e análises apresentados anteriormente,
uma das questões do roteiro de discussões refere-se à indução de metáfora. Nesse momento foi
solicitado ao grupo que estabelecessem uma analogia com “riscos no trabalho” e justificassem
através da seguinte pergunta: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa, por exemplo,
um animal, um vegetal ou um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta. As
seguintes metáforas foram estabelecidas e apresentadas no quadro a seguir:
QUADRO 31 – METÁFORAS ESTABELECIDAS

ANALOGIAS
ANALOGIAS
COM
ANIMAIS

ANALOGIAS
DIVERSAS

COMPARAÇÃO
COBRA

CATEGORIAS
Acidente
Levar “bote”
Imprevisibilidade

FR
2

COBRA

Levar “bote”
Imprevisibilidade

CROCODILO/JACARÉ

Risco oculto
Acontece do nada

1

CAMALEÃO

Risco escondido
Risco se camufla
no ambiente
Invisibilidade

1

GANÂNCIA

Interesse próprio
Dinheiro

1

PRESIDENTE DE UM
PAÍS

Negligência

1

UM LUGAR ESCURO
UM AMBIENTE
DESCONHECIDO

Desconhecimento

1

RELATOS
“UMA COBRA. O risco de levar um
bote do nada. Com o risco é a mesma
coisa, você do nada pode levar um
bote”. (E9)
Acho que a mesma coisa, pode ser
uma COBRA, ela te dá um bote sem
você perceber”. (E5)
“CROCODILO, Jacaré, alguma
coisa assim porque é uma coisa que
está ali escondida, você não vê e
quando menos pensa também dá um
“bote”. Então pode estar ali, às vezes
você sabe que está ali, existe, mas
você acha que não vai acontecer
nada e quando você menos espera
acontece”. (E7)
“O que vem a minha cabeça agora é
algo muito inusitado, mas, é um
CAMALEÃO porque ele se camufla
ali de acordo com o ambiente, aquele
risco ali, então é um risco iminente,
você não consegue distinguir na
hora, tá ali, ele não aparece ali, ou
está escondido”. (E3)
Eu associo a GANÂNCIA. Muita
ganância envolvida, muito interesse
envolvido. Poderia ser dinheiro”
(E8)
“PRESIDENTE DE UM PAÍS, por
exemplo. As vezes ele recebe a
crítica, ele ouve, mas também não
faz nada com isso”. (E4)
“UM LUGAR ESCURO, como se
você não estivesse enxergando nada,
não sabendo onde está pisando. Um
ambiente desconhecido, isso é que
eu associo”. (E6)

Continua
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Conclusão
UM CORAÇÃO

Oportunidade
Pressão
Necessidade

1

UM CHEFE

Pressão

1

“Um CORAÇÃO. Porque às vezes
você põe o seu ideal ali a frente
daquilo ali, porque você tem que
executar, precisa, então você acaba
passando por cima de uma medida de
segurança, de algo assim, pela
necessidade. Você põe o que está
dentro do seu coração a frente do que
é certo né”. (E2)
“ Eu associo o risco a figura do
CHEFE porque pra mim, pelo menos
para mim, eu só entro em área de
risco se for por ordem de cima, se for
uma coisa inevitável porque se for
um trabalho meu pessoal eu não
entro em área de risco”. (E1)

Fonte: Elaborado pela autora

Para a analogia com animais, quatro participantes se posicionaram nesta direção: E9,
E5, E3 e E7. Duas analogias com animais, E9 e E5, usaram a metáfora “cobras”, comparando
a imprevisibilidade do “bote”, que do nada pode causar um acidente, com as situações de risco,
também imprevisíveis. Outra analogia com animal, E7, comparou riscos no trabalho com um
“crocodilo” pois da mesma forma o risco, está no ambiente, “escondido” e do nada aparece e
se manifesta. A analogia com “camaleão” foi relatada por E3, comparando a camuflagem do
camaleão com situações de riscos, que não são percebidas facilmente no ambiente.
Para a analogia diversas, cinco participantes se posicionaram nesta direção: E8, E4, E6,
E2 e E1. A analogia com “ganância”, relatada por E8, relacionou os riscos no trabalho com
interesses e dinheiro que muitas vezes estão envolvidas nesta relação. A analogia com um
“presidente” relacionou riscos no trabalho com a negligência do trabalhador que sabe o que tem
que ser feito e não faz, assim como os políticos em geral. A analogia com “lugar escuro” ou
“ambiente desconhecido” comparou estas metáforas ao desconhecimento dos riscos no
ambiente de trabalho. A analogia com um “coração” é comparada com riscos no trabalho
através de pressões e oportunidades ao realizar tarefas arriscadas que envolvem diversas
emoções por parte do trabalhador, que muitas vezes põe seu coração naquela atividade ou
oportunidade. A analogia com um “chefe” compara a pressão da chefia, o perigo de ser
mandado embora, com a pressão e perigos que envolvem situações de risco.
Com base nas análises, como hipótese interpretativa, buscando-se um modelo figurativo
da representação social, propomos um esquema representacional de “riscos no trabalho” para
alunos do Grupo 5 (2º período do curso de Eletrotécnica), exposto na Figura 07, abaixo. Esse
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esquema fornece elementos da representação dos alunos sobre riscos no trabalho, especialmente
no que se refere a como tal entendimento se relaciona com suas práticas.
Figura 07: Esquema representacional de Riscos no Trabalho por alunos do 2º período do curso
de Eletrotécnica, uma hipótese interpretativa.

PLANEJAMENTO
CONTROLE
CONDIÇÔES
NECESSÁRIAS

ACIDENTES
FATAIS

AMBIENTE
DE PRESSÂO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

FALTA DE
CONHECIMENTO
ATRAPALHA

Elaborado pela autora

O pano de fundo é a identificação pelo grupo que o ambiente de trabalho é um ambiente
de fortes pressões por prazos e resultados e cobranças da chefia. Somam-se a estas cobranças,
outros fatores internos como: relacionamentos, ambiente inadequado, falta de EPIs e externos
como: fadiga, problemas em casa, stress, preocupações diversas que interferem diretamente nas
condições de trabalho. A mitigação de acidentes passa por planejamento, prevenção e medidas
de segurança visando proporcionar condições seguras de trabalho. Ter conhecimento sobre
riscos é muito importante e contribui para decisões adequadas. O ambiente é identificado
também como repleto de situações imprevisíveis e muitas vezes imperceptíveis que ocasionam
acidentes graves e fatais. A morte, danos físicos é bem evidenciado pelo grupo.
As metáforas apontam que “riscos no trabalho” objetiva-se quando é associado a “chefe”
e “camaleão”. Estas analogias explicam a pressão que o trabalhador sofre da chefia, a
imprevisibilidade e a dificuldade de se reconhecer riscos no ambiente de trabalho. Os riscos
estão presentes como se “camuflados” como um camaleão, imperceptíveis. De repente eles
acontecem.
Estas características podem estar ligadas com as condições reais de trabalho vivenciadas
pelos sujeitos.
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7.6 ANÁLISE DO MATERIAL OBTIDO NA ESCOLA 2 – CURSO TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA – 3º PERÍODO
7.6.1. Análise e resultados do Grupo focal (GF6) – Turma do 3º período Eletrotécnica

QUADRO 32 - TEMA RISCOS NO TRABALHO

CATEGORIA
LOCAL
DE
TRABALHO

SUBCATEGORIA
Ambiente rodeado de
riscos (ARR)

Gera danos ou perdas
físicas (GDPF)

PERCEPÇÃO
DE RISCOS
NO
TRABALHO

Difícil perceber e
evitar (DPE)

Na eletricidade
maioria invisível
(NEMI)
Fonte: Elaborado pela autora

RELATOS
“Tudo aquilo que pode acontecer pela diversidade ao
ambiente de trabalho, que esteja incorreto com a sua
condição. No cotidiano as diversidades são maiores e são
muitos ambientes”. (E12)
“A colega ali explicou muito bem. Risco é isso mesmo,
quando a pessoa se expõe a uma atividade que pode atingir
a sua parte física e mental também. Tanto no dia a dia como
no trabalho”. (E8)E4, E5, E9, E10, E11, E2, E6, E7, E3, E1
“Por mais que você tente fazer uma análise, como tem
análise prévia de risco, você faça da área toda, mas sempre
tem algum risco que você não percebe, pode acontecer um
acidente”. (E3) E1, E4, E5, E9, E10, E11, E2, E6, E12, E7
“Negativo. Ainda mais na nossa área que a eletricidade é
invisível!” (E8)

FRQ
1

11

11

1

Na categoria “Local de Trabalho” conforme os relatos, riscos no trabalho estão
associados a um ambiente rodeado por diversos riscos envolvendo danos e perdas físicas.
Todos se posicionaram nesta direção E4, E5, E9, E10, E11, E2, E6, E7, E3, E1, E12 e E8: “[...]
quando a pessoa se expõe a uma atividade que pode atingir a sua parte física e mental também.
Tanto no dia a dia como no trabalho” (E8). “Tudo aquilo que pode acontecer pela diversidade
ao ambiente de trabalho, [...]” (E12).
Na categoria “Percepção de riscos” no local de trabalho, doze relatos E1, E4, E5, E9,
E10, E11, E2, E6, E12, E7, E3 e E8 consideram que é muito difícil perceber os riscos: “Por
mais que você tente fazer uma análise, como tem análise prévia de risco, você faça da área
toda, mas sempre tem algum risco que você não percebe, pode acontecer um acidente”(E3).
E8 enfatiza, que é mais difícil ainda na área que o grupo escolheu atuar, pois a eletricidade é
invisível: “[...] Ainda mais na nossa área que a eletricidade é invisível!” (E8). A invisibilidade
é uma característica da eletricidade que dificulta a percepção dos riscos envolvidos. Acidentes
relacionados à energia elétrica acontecem porque as pessoas desconhecem ou não identificam
os riscos envolvidos.

124
QUADRO 33 - TEMA ACEITAÇÃO DE RISCOS

CATEGORIA
CONDIÇÕES
PARA
ACEITAR

TIPOS DE
INFLUÊNCIA

SUBCATEGORIA
Não aceito riscos no
trabalho (NAR)
Medo de perder
emprego (MPE)
Aceito por Pressão
(ARP)

Própria pessoa (PP)

Medo
perder
emprego (MPE)
Influência da Chefia
(IC)
Influência do grupo
(IG)

RELATOS
“Eu não aceito risco nenhum não”. (E1) E5, E10, E11, E6,
E12, E3, E8, E7
“Talvez com medo de perder emprego, pode ser, de repente
eu aceitava” (E9)
“Acho que depende do risco. Há riscos que se a empresa
colocar algum tipo de pressão acho que seria válido. Há riscos
mais leves. Dependendo do setor onde a pessoa possa estar eu
acho que dependendo do risco sim. O risco sempre existe né,
então tem coisas que muitas vezes você pode ser mais
flexível”. (E2) E4
“Na maioria das vezes a pessoa quando vai trabalhar tem um
treinamento né, é avisado sobre os riscos. 80% é da pessoa e
o restante, influência do trabalho”. (E8)
“Para mim é hierarquia porque sempre o chefe tem o poder da
caneta, o poder da demissão”. (E6) E1, E7, E10, E3
“Sim pode, abuso de poder do patrão, como ele tem poder de
te mandar embora, se você não fizer vai embora. Influência do
chefe”. (E5) E4, E2, E9, E11
“Acho que quando a pessoa trabalha um tempo numa
determinada área e os funcionários trabalham de forma errada,
acho que acaba influenciando sim. Mas eu não me deixo
influenciar por ninguém porque eu sei que vou correr um certo
tipo de risco. Algo que pode me prejudicar. Eu não me
deixaria influenciar de jeito nenhum”. (E12)

FRQ
9
1
2

1

5
5

1

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Condições para aceitar”, para nove relatos, E5, E10, E11, E6, E12, E3,
E8, E7 e E1 riscos não devem ser aceitos de maneira nenhuma: “Eu não aceito risco nenhum
não” (E1). Para um relato, E9, o medo de perder emprego é considerado pelo trabalhador na
hora de aceitar: “Talvez com medo de perder emprego, pode ser, de repente eu aceitava” (E9).
Para dois relatos, E2 e E4, o risco sempre existe e sua aceitação deve ser considerada: “[...]O
risco sempre existe né, então tem coisas que muitas vezes você pode ser mais flexível” (E2).
Influências diversas atuam no contexto da aceitação de riscos. Para esta categoria “Tipos
de Influência” oito relatos indicam que a própria personalidade do trabalhador o influencia:
“[...]80% é da pessoa e o restante, influência do trabalho” (E8). Para cinco relatos, E3, E1, E7,
E10 e E6 o medo de perder emprego é a principal influência: “Para mim é hierarquia porque
sempre o chefe tem o poder da caneta, o poder da demissão” (E6). A influência do chefe, do
superior, que pressiona de diversas formas é também mencionada em cinco relatos, E5, E4, E2,
E9 e E11: “Sim pode, abuso de poder do patrão, como ele tem poder de te mandar embora, se
você não fizer vai embora. Influência do chefe” (E5). Para E12, a influência se manifesta no
grupo de trabalho, a partir da observação de como os colegas trabalham: “Acho que quando a
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pessoa trabalha um tempo numa determinada área e os funcionários trabalham de forma
errada, acho que acaba influenciando sim. [...]” (E12).

QUADRO 34 - TEMA RESPONSABILIZAÇÃO
CATEGORIA
TIPOS DE
RESPONSABI
LIDADE

SUBCATEGORIA
Patrão (RP)

Empregado (RE)

IGNORAR
PROCEDIMEN
TOS DE
SEGURANÇA

Patrão e Empregado
(RPE)
Não ignoro (NI)
Por pressão (PP)
Depende
situação (DS)

da

RELATOS
“Patrão, porque o patrão que tem que disponibilizar um
ambiente de trabalho e tem que disponibilizar atividades
que limitem os riscos ao colaborador”. (E1) E12
“Vou colocar o empregado. As vezes o cara sabe que está
enrolado, mas quer fazer de qualquer maneira para mostrar
trabalho” (E3). E5, E2, E4, E9, E11
“Tanto empregado como patrão. Cada um tem sua
responsabilidade”. (E8) E10, E7, E6
“Não porque em primeiro lugar minha integridade física.
Não aceitaria”. (E12) E1, E11, E3, E5, E9, E6, E7, E8
“Sim, porque o técnico de segurança ele pode estar sob
pressão. Já trabalhei numa empresa assim”. (E2)
“Ignorar regra de segurança, no meu caso eu nunca quis
ignorar nenhuma regra de segurança, mas tem momento
que é necessário você fazer, realizar um trabalho sem o
equipamento adequado, então isso é um risco, né. Já
ignorei, nesses casos sim”. (E4) E10

FRQ
2

6

4
9
1
2

Fonte: Elaborado pela autora

Na categoria “Tipos de Responsabilidade” o patrão foi identificado como o maior
responsável pelos riscos no trabalho por dois relatos, E1 e E12: “Patrão, porque o patrão que
tem que disponibilizar um ambiente de trabalho e tem que disponibilizar atividades que limitem
os riscos ao colaborador” (E1). Para seis relatos, E5, E2, E4, E9, E11, E3, o empregado quando
executa de forma inadequada suas tarefas é o maior responsável: “Vou colocar o empregado.
As vezes o “cara” sabe que está enrolado, mas quer fazer de qualquer maneira para mostrar
trabalho” (E3). Quatro relatos, E8, E10, E7 e E6, consideram que a responsabilidade é do
patrão e do trabalhador igualmente, cada um dentro de suas atribuições: “Tanto empregado
como patrão. Cada um tem sua responsabilidade” (E8). Ignorar procedimentos de segurança
é uma das causas de inúmeros acidentes, por isso a reflexão sobre tema é de suma importância.
Nesta categoria “Ignorar procedimentos de segurança”, nove relatos, E1, E11, E3, E5,
E9, E6, E7, E8 e E12 consideram que procedimentos não devem ser ignorados pois resguardam
os trabalhadores de inúmeros danos: “Não porque em primeiro lugar minha integridade física.
Não aceitaria” (E12). Para um relato, E2, pode acontecer de o trabalhador ignorar pela pressão
por resultados: “Sim, porque o técnico de segurança ele pode estar sob pressão. Já trabalhei
numa empresa assim” (E2). Para dois relatos, E4 e E10, dependendo da situação e do momento,
o trabalhador ignora sim procedimentos de segurança pela necessidade de fazer a tarefa: “[...],
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mas tem momento que é necessário você fazer, realizar um trabalho sem o equipamento
adequado, então isso é um risco, né. Já ignorei, nesses casos sim” (E4).
QUADRO 35 - TEMA FORMAÇÃO

CATEGORIA
ABORDAGEM
SOBRE
RISCOS

SUBCATEGORIA
Abordagem
Satisfatória (AS)

Abordagem
Insatisfatória (AI)

Muita teoria pouca
prática (MTPP)

CONHECIMENTO
SOBRE RISCOS

Conhecimento
muito importante
(CMI)
Fonte: Elaborado pela autora

RELATOS
“Do curso em si, que a gente está vivenciando, muito bom
sobre riscos, acidentes, incidentes, de forma geral da
parte de indústria né, da área técnica. Não foca
especificamente na área de eletrotécnica até porque o
professor ele vem de outra turma né. Então ele..., mas fica
bem explicado a diferença entre um risco, um incidente e
um acidente, o que devemos fazer caso aconteça”. (E1)
E4
“Falta porque, bem como ela falou ele (professor) vem de
área naval como ele mesmo disse e nós somos da parte
elétrica. A área naval tem a parte elétrica mas não é
especifico para eletrotécnica o que faz um eletricista, o
que você pode, o que você não pode mas, tem o NR10,
todo eletricista tem a NR10. Na NR10 você aprende
primeiros socorros, combate a incêndio, aprende tudo,
bem melhor e complementa o que a gente já tem aqui”.
(E3) E11, E12, E9, E10, E7, E6, E8
“Eu acho que ficou faltando a parte prática. A gente teve
bastante teoria, mas eu acho que o eletrotécnico ele
precisa na parte de segurança aprender também um pouco
sobre primeiros socorros não só na teoria, mas também
na prática. Porque a gente não vai ser só técnico na área
industrial, tem vários outros tipos de áreas que a
eletrotécnica envolve e a gente não sabe. A gente pode
sair daqui e ir para o setor industrial, mas pode ir para
outro tipo de setor, entendeu e encontrar vários tipos de
dificuldades nisso”. (E5) E2
“O conhecimento é necessário para qualquer atividade”.
(E3) E11, E12, E9, E10, E7, E6, E8, E5, E2, E4, E1

FRQ
2

8

2

12

Na categoria “Abordagem sobre riscos” no curso, oito relatos consideram a abordagem
sobre riscos insatisfatória. Nessa direção se posicionaram E11, E12, E9, E10, E7, E6, E8 e E3:
“Falta porque, bem como ela falou ele (professor) vem de área naval como ele mesmo disse e
nós somos da parte elétrica. A área naval tem a parte elétrica, mas não é específico para
eletrotécnica [...]” (E3). Dois relatos, E1 e E4, consideram satisfatória a abordagem sobre
riscos no curso: “[...] Não foca especificamente na área de eletrotécnica até porque o professor
ele vem de outra turma né. [...] mas fica bem explicado a diferença entre um risco, um incidente
e um acidente, o que devemos fazer caso aconteça” (E1). Para E5 e E2, o que mais se evidencia
em relação a abordagem é que o curso tem muita teoria sobre riscos e pouca prática relacionada:
“Eu acho que ficou faltando a parte prática. A gente teve bastante teoria, mas eu acho que o
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eletrotécnico ele precisa na parte de segurança aprender também um pouco sobre primeiros
socorros não só na teoria, mas também na prática. [...] (E5).
Na categoria “Conhecimentos sobre riscos” o grupo de forma unânime considera que
conhecimentos sobre riscos são importantes e necessários em qualquer atividade: “O
conhecimento é necessário para qualquer atividade” (E3). Nessa direção se posicionaram E11,
E12, E9, E10, E7, E6, E8, E5, E2, E4, E1 e E3.
Além das questões que culminaram nos quadros e análises apresentados anteriormente,
uma das questões do roteiro de discussões refere-se à indução de metáfora. Nesse momento foi
solicitado ao grupo que estabelecessem uma analogia com “riscos no trabalho” e justificassem
através da seguinte pergunta: “Se riscos no trabalho pudesse ser uma outra coisa, por exemplo,
um animal, um vegetal ou um mineral, o que seria? Por quê? Justifique sua resposta.
QUADRO 36 – METÁFORAS ESTABELECIDAS
ANALOGIAS
ANALOGIA
COM
OBJETOS

ANALOGIAS
DIVERSAS

COMPARAÇÃO
Placa de uma
caveira com um
risco no meio

CATEGORIAS
Alerta
Informação
visual

FR
1

Triângulo amarelo
com um ponto de
exclamação

Placa de alerta
Atenção

1

Uma caveira
riscada

Perigo no
ambiente

1

Foto de família
sem o paterno
Equipamento de
Segurança (EPI)

Morte
Perda
Proteção
Prevenção

1

Uma Caveira
Uma Caveira

Caveira
Uma Caveira
Sangue
Símbolo da
Radioatividade

Um X
Fonte: Elaborado pela autora

Perigo

1

4

Morte
Acidente
Perigo
Morte
Perigo
Fatal
Acidente
Alerta
Risco que não
se vê
Contaminação
Chamar a
atenção

1
1

1

RELATOS
UMA CAVEIRA com um risco no meio. Para
dizer que a gente tem um risco de acidente
bem visível. Na eletricidade sempre tem uma
placa dizendo que tem. (E8)
Para mim é aquele TRIÂNGULO
AMARELO COM UM PONTO DE
EXCLAMAÇÃO. Como se fosse assim uma
atenção, uma coisa que precisa ficar alerta,
né. Que seja uma imagem de alerta. (E1)
Ele já falou ali, UMA CAVEIRA RISCADA.
Para saber que ali tem um risco de morte
naquele local ali. (E11)
UMA FOTO DE UMA FAMÍLIA SEM O
PATERNO. É a falta de uma pessoa. (E12)
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA.
Porque sempre tem que estar totalmente
equipado. Risco eu associo a proteção. (E4)
UMA CAVEIRA também. Mostra o perigo.
(E5)
A figura de UMA CAVEIRA. O medo de não
conseguir mais trabalhar para sustentar a
família. (E2)
CAVEIRA. Tudo que representa risco,
perigo, tem uma caveira. (E3)
UMA CAVEIRA também. Porque risco é
fatal. (E9)
SANGUE. Risco é acidente. Associo ao
acidente. (E6)
O SÍMBOLO DA RADIOATIVIDADE.
Aquilo te dá medo. Você não sabe o que é
aquilo. Você pode estar sendo contaminado e
você não sabe se pode ser contaminado. (E10)
UM X. Porque chama a atenção. O risco é
algo que tem que chamar a atenção. (E7)
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Com base nas análises, como hipótese interpretativa, buscando-se um modelo figurativo
da representação social, propomos um esquema representacional de “riscos no trabalho” para
alunos do Grupo 6 (3º período do curso de Eletrotécnica), exposto na Figura 08, abaixo. Esse
esquema fornece elementos da representação dos alunos sobre riscos no trabalho, especialmente
no que se refere a como tal entendimento se relaciona com suas práticas.
Figura 08: Esquema representacional de Riscos no Trabalho por alunos do 3º período do
curso de Eletrotécnica, uma hipótese interpretativa.

ENVOLVE
SUSTENTO E
EMPREGO

EPI E PREVENÇÃO
SÃO
IMPORTANTES

AMBIENTE
PERIGOSO

PRESSÂO
INTERNA E
EXTERNA

GERA ACIDENTES
DANOS E PERDAS
FATAIS

Elaborado pela autora

O pano de fundo é a identificação pelo grupo que o ambiente de trabalho é um ambiente
muito perigoso. Tal identificação é demonstrada nas categorias do quadro de metáforas através
das ideias de sangue, morte, acidentes, perdas, perigo fatal, etc. A necessidade de equipamentos
de proteção e demais formas de prevenção também são identificadas. Pressão para aceitar
riscos são constantes e se apresentam de diversas formas, dentre elas se destaca o que chamam
“poder da caneta”, que envolve o risco de perder o emprego e consequentemente o sustento
familiar. Pressões externas são relacionadas a problemas familiares que afetam o trabalhador.
As metáforas apontam ainda que “risco no trabalho” objetiva-se em “ambiente perigoso”
associado a “Caveira”, fortemente relacionada a morte, perdas, acidentes, danos fatais “Sangue”.
Esta analogia com “caveira” é muito representativa para o Grupo 5 e Grupo 6 do curso de
Eletrotécnica, pois é muito presente em seu ambiente laboral indicando a presença de
eletricidade de alta voltagem. A imagem da caveira evidencia a possibilidade de morte e
acidentes graves e a importância de sinalizações no ambiente de trabalho.
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7.6.2 Grupo de eletrotécnica - 2º e 3º períodos

QUADRO 37 - Metáforas/Analogias, principais significados e tipo de relação com o objeto
“riscos no trabalho” - Turma de Eletrotécnica - 2º e 3º períodos
CATEGORIAS

ANALOGIAS

INFORMAÇÃO
CONHECIMENTO
SINALIZAÇÃO
ALERTA

PLACA DE UMA
CAVEIRA COM UM
RISCO NO MEIO
TRIÂNGULO
AMARELO COM UM
PONTO DE
EXCLAMAÇÃO
UMA CAVEIRA
RISCADA
SÍMBOLO DA
RADIOATIVIDADE

PREVENÇÃO
ACIDENTES

UM X
EQUIPAMENTO DE
SEGURANÇA (EPI)
SANGUE
CAVEIRA
UMA CAVEIRA
UMA CAVEIRA
UMA CAVEIRA
FOTO DE FAMÍLIA
SEM O PATERNO
COBRA

COBRA

AMBIENTE DE
TRABALHO

SIGNIFICADOS
ATRIBUÍDOS
Alerta
Informação visual

RELAÇÃO COM O
OBJETO
Preciso estar informada

Placa de alerta
Atenção

Preciso estar informada
Preciso estar alerta

Perigo no ambiente

Preciso estar alerta
Medo
Preciso estar informada

Alerta
Risco que não se vê
Contaminação
Chamar a atenção
Proteção
Prevenção
Acidente
Perigo
Morte
Perigo Fatal
Perigo
Morte
Acidente
Morte
Perda
Acidente
Levar “bote”
Imprevisibilidade
Levar “bote”
Imprevisibilidade

CROCODILO/JACARÉ

Risco oculto
Acontece do nada

CAMALEÃO

Risco escondido
Risco se camufla no
ambiente
Risco iminente
Interesse próprio, Dinheiro
Negligência

GANÂNCIA
PRESIDENTE DE UM
PAÍS
UM LUGAR ESCURO
UM AMBIENTE
DESCONHECIDO
UM CORAÇÃO

UM CHEFE
Fonte: Elaborado pela autora

Desconhecimento

Oportunidade, Pressão
Necessidade
Pressão

Preciso de atenção
Preciso me precaver
Preciso me proteger
Posso me acidentar
Posso morrer
Situação perigosa
Posso morrer
Situação que envolve
perigo
Situação que envolve
morte e acidente
Perda familiar
Perda de sustento
Preciso de atenção
Preciso de prevenção
Acidente
Preciso de atenção
Preciso de prevenção
Acidente
Preciso de prevenção
Preciso de Atenção
Acidente
Preciso de prevenção
Acidente

Interesses financeiros
Descumprimento
de
procedimentos corretos
Algo desconhecido
Preciso de conhecimento
Pode trazer benefícios ou
prejuízos
Aceitar riscos
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As analogias do Grupo 5 (2º período do curso técnico de Eletrotécnica), remetem a
imprevisibilidade dos riscos no ambiente de trabalho ao usar a expressão “dar um bote” e
justificam a escolha da analogia “cobra” para explicar “riscos no trabalho”. Em muitas situações
acidentes acontecem do nada, e te pegam de surpresa. Ao usar a analogia com um “camaleão”
identificam também que os riscos estão sempre presentes no ambiente e muitas vezes não são
percebidos. De forma geral as analogias com animais indicam que, riscos no trabalho são
imprevisíveis, perigosos, camuflados, escondidos, surgem do nada como um “bote”. A escolha
de animais que possuem a característica de se esconder e aparecer de forma súbita e repentina,
é fortemente identificado com situações de risco no trabalho. Outras analogias comparam
riscos no trabalho a interesses, nesse caso metaforizado na ideia da “ganância”. Outras
comparam riscos no trabalho com a ideia de negligência, metaforizada na figura de “presidente
de um país” que sabe o que tem que ser feito e não faz da forma correta. A metáfora “lugar
escuro” indica o desconhecimento dos riscos. A metáfora “chefe” explica que riscos no trabalho
estão relacionados as pressões que o trabalhador sofre vindas da chefia. A metáfora “jacaré”
explica riscos que estão no ambiente e muitas vezes não são percebidos. Assim como um jacaré
num rio, fica submerso, apenas com os olhos fora d´água aguardando a “presa”.
As analogias do Grupo 6 (3º período do curso técnico de Eletrotécnica), remetem a
necessidade de informações sobre os riscos no ambiente laboral fortemente identificada pela
placa de sinalização com uma caveira. Ao usar a expressão “Caveira” justificam a escolha desta
analogia para explicar que “riscos no trabalho” são extremamente perigosos, dando ênfase ao
perigo de morte. Desta forma geral a analogia com “Caveira” explica que, riscos no trabalho
são perigosos, letais e causam acidentes.
As demais analogias evidenciam também a preocupação do grupo com informações,
sinalizações e alertas, coisas que chamem a atenção para o risco, através das metáforas:
“Triângulo amarelo com um ponto de exclamação”, “um X”, o “símbolo da radioatividade”.
As metáforas “sangue” e “foto de família sem o paterno” explicam acidentes e perdas físicas
consequências dos riscos no trabalho. A metáfora “equipamento de segurança” explica que
riscos precisam de segurança.
Quanto à “ancoragem”, o processo é evidenciado quando o grupo busca em seu estoque
de memória aquelas características que são mais representativas do objeto riscos no trabalho,
trazendo assim para a realidade próxima, explicados numa linguagem familiar. Moscovici
(2012) cita que nesse momento “[...] rotulamos com um nome conhecido” (p. 62), escolhendo
dentre elementos estocados em nossa memória e estabelecendo uma relação positiva ou
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negativa com o objeto. Desta forma quando o Grupo 5 (2º período de Eletrotécnica) expressa
por exemplo que riscos no trabalho “é isso ou aquilo” por exemplo é “negligente” é “interesse”,
é “ganância” é “omissão”, e quando o Grupo 6 (3º período de Eletrotécnica) expressa por
exemplo que é “proteção” é “perda”, é “mortal” é “acidente”, “é imprevisibilidade” nos dá a
possibilidade de buscarmos uma representação destas expressões na nossa realidade cotidiana.
Tais expressões podem estar ancoradas com as características reais do ambiente de trabalho.
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8. COMPARAÇÃO ENTRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE “RISCOS NO
TRABALHO” NOS TRÊS CURSOS PESQUISADOS.

A Tabela 07 apresenta o perfil por sexo dos grupos. Os dados acima totalizam 37 alunos
e 24 alunas.

TABELA 07 - Perfil por sexo
Segurança do Trabalho

Edificações

Eletrotécnica

SEXO

SEXO

SEXO

2º período

3º período

2º período

3º período

2º período

3º período

Masc

Fem

Masc

Fem

Masc

Masc

Masc

Masc

Fem

04

06

04

08

02

10

02

Fem
05

08

Fem
03

09

Fem
0

Fonte: Dados da Pesquisadora

A Tabela 08 apresenta o perfil por idade dos grupos:

TABELA 08 - Perfil por idade dos grupos
Idade
Segurança do Trabalho
2ºp
3ºp
18 a 25 anos
06
04
26 a 33 anos
01
04
34 a 40 anos
01
02
Mais de 40 anos
02
02
Fonte: Dados da Pesquisadora

Quantidade
Edificações
2ºp
3ºp
05
04
02
03
00
01
00
03

Eletrotécnica
2ºp
3ºp
02
06
06
01
01
04
00
01

Os quadros de definições sobre riscos e acidentes apresentados na página 41, 42 e 43
serviram de base para comparar o que grupos pensam e como definem riscos no trabalho.
Os principais aspectos das definições oficiais destacaram as seguintes características:
Risco é Incerteza, probabilidade, imprevisibilidade, chance de lesão ou morte, ferimento,
resultado de uma medição, perigo, ameaça, incontrolável, resultado medido, Situação, causa
danos, traz consequências, tem potencial de causar lesão ou morte, fonte, evento indesejado,
conjunto de circunstâncias.
Os principais aspectos dos relatos dos grupos destacaram as seguintes características:
Risco causa danos físicos e mentais, afastamento, situação impossível, imprevisível, algo que
pode acontecer, situação de perigo, agressão, exposição, prejudica, tira a vida (morte), machuca,
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fere, debilita, atrapalha. Percebemos que os principais aspectos das definições oficiais
permanecem nos discursos. Muitas características são iguais e outras se assemelham.
O que se distingue destas definições são relatos que expressam um conhecimento
adaptado as necessidades dos grupos e que obedece a outros critérios, tais como: “é um risco
ser afastado”, “é um risco ficar sem emprego”, “é um risco ficar sem sustento”, “é um risco não
ter conhecimento sobre os riscos no ambiente”. Essas expressões definem aspectos de natureza
mais subjetiva e que estão presentes no dia a dia dos riscos laborais. Douglas (1996), em sua
abordagem antropológica cultural dos riscos, enfatiza estes aspectos, que se constituem um
processo social e cultural e que estão presentes e interferem nas escolhas e decisões diante de
situações de risco.
Os elementos compartilhados possibilitaram ainda a proposição e construção de
“esquemas representacionais” que descreveram informações e características do objeto risco no
trabalho além dos valores atribuídos pelos grupos pesquisados. Para facilitar o processo de
análise, inclusive pelo aspecto visual, os esquemas representacionais serão agrupados por
períodos conforme os quadros 38 e 39.
O esquema representacional corresponde à realidade que circunda o objeto “riscos no
trabalho”. O conceito de “riscos no trabalho” se converte assim numa imagem que vincula
ideias ou palavras relacionadas ao objeto. Segundo Jodelet (2001, p.21), “as representações
sociais expressam o grupo que as elaborou e também o objeto por ele representado [...]”.
Segundo esta autora, os elementos que as organizam, demonstram um saber sobre a realidade.
“[...] envolvem a pertença social dos indivíduos com as implicações afetivas, normativas, com
as interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e pensamentos, socialmente
inculcados ou transmitidos pela comunicação social [...]” (JODELET, 2001, p.22). Na teoria
das representações sociais, os modelos figurativos são como esquemas representacionais.
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8.1 COMPARAÇÃO GRUPOS: 2º PERÍODO
QUADRO 38 - Esquema Representacional de “riscos no trabalho” - Grupos do 2º período
2º Período

2º Período

2º Período

Segurança do Trabalho

Edificações

Eletrotécnica

(Grupo 1- Escola 1)

(Grupo 3 - Escola 2)

(Grupo 5 - Escola 2)

FONTE DE
SUSTENTO

EPI
PREVENÇÃO E
SEGURANÇA
NECESSÁRIOS

FONTE DE
SUSTENTO
FINANCEIRO

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

DANOS E
ACIDENTES
DIVERSOS

PREVENÇÃO E
SEGURANÇA
FUNDAMENTAIS

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

FALTA DE
CONHECIMENTO
INTERFERE

ACIDENTES
FATAIS

PLANEJAMENTO
E PREVENÇÃO
NECESSÁRIOS

AMBIENTE
DE
PRESSÃO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

FALTA DE
CONHECIMENTO
INTERFERE

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

A literatura aponta que o desenvolvimento científico e tecnológico, crescentes na
modernidade, amplificou a geração de riscos, especialmente no ambiente de trabalho. Pesquisas
diversas indicam o crescente número de acidentes ou danos à saúde em locais de trabalho que
são efetivamente “ambientes de risco”. As imagens dos esquemas representacionais dos grupos
do 2º período e dos grupos do 3º período revelam esta realidade.
O Grupo 1 (2º período de Segurança do Trabalho) e Grupo 3 (2º período de Edificações)
se assemelham na identificação do ambiente de trabalho como um “ambiente perigoso”. As
metáforas “cobra”, “escorpião” e “placas de sinalização” explicam esse ambiente de riscos que
surgem do nada, não são percebidos facilmente, precisam ser sinalizados, e podem causar danos
diversos ao trabalhador. Perder sustento financeiro também é identificado como um dos perigos
deste ambiente. Para o Grupo 5 (2º período de Eletrotécnica) o ambiente de trabalho é um
“ambiente de pressão”. A metáfora “chefe” identifica este ambiente de pressão fortemente
relacionado a cobranças e prazos. A metáfora “camaleão” explica os riscos ocultos no ambiente
que podem causar danos.
Os grupos do 2º período se assemelham na identificação que o ambiente de trabalho
necessita de prevenção e segurança e destacam a necessidade de planejamento, controle e
previsão dos riscos no trabalho como estratégias de enfrentamento e mitigação de acidentes.
Reconhecem também que riscos no trabalho são consequências de pressões internas por
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resultados e produtividade, e pressões externas como necessidade de sustentar a família, stress,
problemas familiares, que afetam diretamente o ambiente de trabalho.
Os grupos de Edificações e Eletrotécnica do 2º período evidenciaram ainda que a falta
de conhecimento sobre riscos atrapalha e interfere muito em suas práticas, podendo elevar as
possibilidades de riscos e acidentes no trabalho.

8.2. COMPARAÇÃO ENTRE GRUPOS: 3º PERÍODO
QUADRO 39 - Esquema Representacional de “riscos no trabalho” - Grupos do 3º período
3º Período

3º Período

3º Período

Segurança do Trabalho

Edificações

Eletrotécnica

(Grupo 2- Escola 1)

(Grupo 4 - Escola 2)

(Grupo 6 - Escola 2)

RESPONSABILI
DADES
DEFINIDAS

PREVENÇÃO É
NECESSÁRIA

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

GERA DANOS
E PERDAS
DIVERSAS

ENVOLVE
SUSTENTO E
EMPREGO

PREVENÇÃO E
CONHECIMENTO
FUNDAMENTAIS

AMBIENTE
DE
PRESSÃO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

GERA DANOS E
PERDAS
DIVERSAS

ENVOLVE
SUSTENTO E
EMPREGO

EPI E
PREVENÇÃO
SÃO
IMPORTANTES

AMBIENTE
PERIGOSO
PRESSÃO
INTERNA E
EXTERNA

GERA PERDAS
E ACIDENTES
FATAIS

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Para o Grupo 2 (3º período de Segurança) e para o Grupo 6 (3º período de Eletrotécnica)
o ambiente de trabalho é identificado período como “ambiente perigoso” e para o Grupo 4 (3º
período de Edificações) o ambiente é identificado como um “ambiente de pressão. As
metáforas “caveira” e “cobra” surgem novamente de forma destacada para explicar o ambiente
de trabalho. A metáfora cobra explica a imprevisibilidade dos riscos e a possibilidade de
acidentes acontecerem de forma repentina. A metáfora “caveira” explica a necessidade de
informação visual que alerte sobre os perigos fatais no ambiente. Novamente esta metáfora foi
muito citada pelos grupos do 3º período de eletrotécnica que lidam quase constantemente com
atividades profissionais que apresentam eletricidade em voltagem elevada que pode causar
morte.
Os grupos do 3º período se assemelham ao considerarem necessários e fundamentais a
utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs), a necessidade de conhecimento dos
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riscos do ambiente de trabalho, a prevenção. Identificam ainda o ambiente como causador de
danos diversos e fatais ao trabalhador.
Para os grupos de Edificação e Eletrotécnica a possibilidade de perder emprego e perder
sustento também identificam este “ambiente de pressão” e “ambiente perigoso”.
Se destaca no grupo de Segurança do Trabalho a identificação da necessidade de
responsabilidades serem definidas no ambiente laboral para consequente responsabilização.
Em seu conjunto os resultados indicam que uma multiplicidade de fatores pode
influenciar representações sobre “riscos no trabalho” e influenciar nas escolhas e decisões dos
sujeitos. Critérios como opiniões, experiências, crenças, valores direcionam fortemente o
trabalhador em suas práticas profissionais. Os resultados revelaram que o risco é percebido
predominantemente como algo negativo e tal entendimento pode influenciar profissionais a
evitar situações de risco ou duvidar que são capazes de enfrentar desafios, podendo gerar falta
de empreendedorismo e iniciativas pessoais tão necessárias no mundo de trabalho. A
preservação do emprego se destaca nos discursos como uma condição para se aceitar riscos. As
características do ambiente profissional são fortemente relacionadas a pressões da hierarquia,
necessidade de conhecimento, necessidade de prevenção e seguir normas e procedimentos de
segurança, a acidentes, perdas físicas e financeiras e danos fatais. Os resultados indicam ainda
uma tendência dos grupos em interpretar de forma mais coesa situações relacionadas mais
diretamente com os conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos e interpretar de forma mais
dispersa situações onde se apresentam cenários mais imprevisíveis e que envolvem uma tomada
de decisão mais subjetiva. Os sujeitos demonstram um conhecimento teórico, mas ainda muito
superficial sobre riscos no trabalho. As análises não oferecem condições de afirmar que exista
uma representação social de “riscos no trabalho” para esses grupos. No entanto, alguns
elementos, associados entre si, contribuíram para a proposição dos “esquemas
representacionais” apresentados.
De forma geral podemos inferir que os grupos conseguem identificar as principais
características, tipos de relações, situações e condições que se relacionam com riscos no
trabalho. Ficou evidenciado que uma noção positiva para com situações de risco, especialmente
no trabalho, precisa ser mais abordada nos cursos de formação profissional.
Como cita Bento (2017), “importa compreender o risco, saber geri-lo, minimizá-lo e
promover na escola uma cultura onde as consciências de risco não sejam tão exageradas que
levam a paralisia, nem tão reduzida que conduza a irresponsabilidade” (BENTO, 2017, p.391)
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9. RESULTADOS E ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO
INDIVIDUAL DE RISCOS NO TRABALHO

Apresentamos a seguir os resultados da pesquisa quantitativa, com base nos dados que
foram tabulados e suas relações possíveis com os relatos do grupo focal.
As questões do questionário versaram de situações hipotéticas sobre riscos no trabalho.
Cada participante marcou no questionário a resposta que mais traduz sua opinião e em que
intensidade, a respeito do objeto da pesquisa. A pontuação atribuída a cada assertiva (escala de
likert de 5 pontos) foi inserida nas tabelas de dados que constam no item 8.8.1. Para análise e
obtenção dos percentuais foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 20, cujos resultados são
apresentados a seguir:
A Dimensão 1, avaliou o nível de risco identificado em diversas situações hipotéticas
associadas a comportamentos de risco. Considerando as 9 questões, e a escala Likert aplicada,
variando de 1 a 5, sendo, Muito risco (MR) 5, Algum risco (AR) 4, Sem opinião (SO) 3, Pouco
risco (PR) 2, Nenhum risco (NR) 1. Obtivemos os seguintes percentuais para os três cursos:

1- Trabalhar sem usar EPI
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 17 alunos – MR (77,3%), 05 alunos AR
(22,7%)
Edificações (total 18 alunos): 16 alunos – MR (88,88%), 02 alunos AR (11,11%)
Eletrotécnica (total 21alunos): 19 alunos – MR (90,47%), 02 alunos AR (9,53%)
2- Acelerar uma obra para cumprir o prazo
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 09 alunos – MR (40,9%), 13 alunos AR
(59%)
Edificações (total 18 alunos): 02 alunos – MR (11,11%), 15 alunos AR (83,33%),
01 alunos NR (5,55%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 08 alunos – MR (38,09%), 13 alunos AR (61,91%)
3- Trabalhar em local de ruído excessivo sem proteção auditiva
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 20 alunos – MR (90,9%), 02 alunos AR
(9,09%)
Edificações (total 18 alunos): 17 alunos – MR (94,44%), 01 alunos AR (5,55%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 21 alunos – MR (100%)
4- Trabalhar sem óculos de proteção
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Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 15 alunos – MR (68,18%), 07 alunos AR
(31,82%)
Edificações (total 18 alunos): 14 alunos – MR (77,77%), 04 alunos AR (22,22%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 18 alunos – MR (85,71%), 02 alunos AR (9,53%),
01 aluno PR (4,76%)
5- Trabalhar com iluminação fraca no local de trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 04 alunos – MR (18,20%), 16 alunos AR
(72,72%), 01 aluno SO (4,54%), 01 aluno PR (4,54%).
Edificações (total 18 alunos): 09 alunos – MR (50%), 09 alunos AR (50%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 12 alunos – MR (57,15%), 09 alunos AR (42,85%)
6- Executar atividades de forma insegura
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 16 alunos – MR (72,72%), 06 alunos AR
(27,28%)
Edificações (total 18 alunos): 15 alunos – MR (83,33%), 03 alunos AR (16,66%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 18 alunos – MR (85,71%), 03 alunos AR (14,29%)
7- Ignorar sinalizações e placas orientadoras de segurança no ambiente de trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 17 alunos – MR (77,27%), 05 alunos AR
(22,73%)
Edificações (total 18 alunos): 15 alunos – MR (83,33%), 03 alunos AR (16,66%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 19 alunos – MR (90,47%), 02 alunos AR (9,53%)
8- Seguir as regras de segurança no trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 01 alunos – MR (4,54%), 11 alunos PR
(50%), 10 alunos NR (45,45%).
Edificações (total 18 alunos): 01 alunos – MR (5,55%), 01 alunos SO (5,55%), 05
alunos PR (27,77%), 11 alunos NR (61,12%).
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 alunos – AR (4,76%), 06 alunos PR (28,57%), 14
alunos NR (66,67%)
9- Executar atividades de forma segura
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 01 alunos AR (4,54%), 08 alunos PR
(36,37%), 13 alunos NR (59,09%).
Edificações (total 18 alunos): 08 alunos – PR (44,44%), 10 alunos NR (55,55%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 02 alunos – AR (9,53%), 05 alunos PR (23,80%), 14
alunos NR (66,67%)
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Os principais resultados da Dimensão 1 demonstram que os três grupos apresentaram
um padrão de respostas bem semelhantes, obtendo um nível de concordância em direção a
considerar Muito Risco (MR) ou Algum risco (AR), trabalhar sem usar equipamentos de
proteção individual (EPIs), Trabalhar em local de ruído excessivo sem proteção auditiva,
Trabalhar com iluminação fraca no local de trabalho, Executar atividades de forma insegura no
local de trabalho, acelerar obra para cumprir prazo, trabalhar sem óculos de proteção e Ignorar
sinalizações e placas orientadoras de segurança no ambiente de trabalho. Relatos apresentados
na etapa do grupo focal confirmam estes resultados e indicam que estes posicionamentos nem
sempre são por conscientização da necessidade pelo trabalhador, mas significam receio de
penalizações, advertências no local de trabalho. Outro aspecto obtido pelas discussões do grupo
focal foi o fato dos grupos reconhecerem que é comum o trabalhador não usar EPI por diversos
fatores tais como, desconforto ao usar o equipamento e pressa para entregar um trabalho,
situações que muitas vezes levam o trabalhador a executar atividades de forma insegura. Outro
aspecto destacado nesta dimensão foi sobre as sinalizações, avisos e alertas presentes no
ambiente de trabalho. Os grupos apontaram a importância destas sinalizações como forma de
prevenção de acidentes. Entretanto Wilde (2005) comenta sobre o paradoxo desses avisos.
Segundo este autor, embora soe estranho “sinais de aviso somente podem fazer com que as
pessoas se comportem mais cautelosamente se estiverem de acordo de que seu comportamento
provavelmente teria sido mais arriscado se não tivesse visto o sinal de aviso”. Para Wilde, pelo
menos em seu estudo no trânsito, estes avisos “têm pouco ou nenhum efeito durável sobre a
segurança” (2005, p. 136-137). Ainda segundo este autor, talvez sejam mais efetivos para
responsabilização legal dos acidentes no ambiente sinalizado. Destacamos ainda nesta
dimensão a assertiva “seguir regras de segurança no trabalho” considerada pelo grupo uma
opção que causa pouco risco ou nenhum risco no trabalho. Apesar dos resultados demonstrarem
o reconhecimento dos grupos sobre a importância de seguir as regras de segurança, resultados
significativos de diversas pesquisas nesta área apontam a negligência do trabalhador em
cumprir regras como causa da grande incidência de acidentes no ambiente de trabalho.
A Dimensão 2, avaliou o nível de concordância em diversas situações hipotéticas
associadas a risco no trabalho. Considerando as 10 questões, e a escala likert aplicada, variando
de 1 a 5, sendo, Concordo totalmente (CT) 5, Concordo (C) 4, Sem opinião (SO) 3, Discordo
(D) 2, Discordo totalmente (DT) 1. Obtivemos os seguintes percentuais para os três cursos:

1- Riscos no trabalho são determinados por vários fatores
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Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 13 alunos – CT (59,09%), 09 alunos C
(40,91%)
Edificações (total 18 alunos): 10 alunos CT (55,55%), 08 alunos C (44,45%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 16 alunos CT (76,19%), 05 alunos C (23,80%)
2- Riscos no trabalho nunca trazem benefícios
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 08 alunos CT (36,37%), 07 alunos C
(31,80%), 01 aluno SO (4,54%), 04 alunos D (18,10%), 02 alunos DT (9,09%)
Edificações (total 18 alunos): 11 alunos CT (61,12%), 06 alunos C (33,33%),01
alunos D (5,55%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 06 alunos, CT (28,57%), 06 alunos C (28,57%), 02
alunos SO (9,53%), 05 alunos D (23,80%), 02 alunos DT (9,53%)
3- Riscos no trabalho são de influência divina
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 01 aluno, CT (4,54%), 03 alunos SO
(13,64%), 09 alunos D (40,91%), 09 alunos DT (40,91%)
Edificações (total 18 alunos): 01 aluno C (5,55%), 04 alunos SO (22,22%), 04
alunos D (22,22%), 09 alunos DT (50%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 aluno CT (4,76%), 01 aluno SO (4,76%), 08
alunos D (38,09%), 11 alunos DT (52,38%)
4- Riscos no trabalho são negociáveis
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 01 aluno CT (4,54%), 01 aluno C (4,54%),
03 alunos SO (13,64%), 08 alunos D (36,37%), 09 alunos DT (40,91%)
Edificações (total 18 alunos): 01 aluno CT (5,55%), 02 alunos C (11,11%), 04
alunos SO (22,22%), 02 alunos D (11,11%), 09 alunos DT (50%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 04 alunos SO (19,05%), 10 alunos D (47,61%), 07
alunos DT (33,33%)
5- Conhecimentos científico e tecnológico resolvem todos os riscos
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 02 alunos CT (9,09%), 06 alunos C
(27,28%), 03 alunos SO (13,64%), 10 alunos D (45,45%), 01 alunos DT (4,54%)
Edificações (total 18 alunos): 01 aluno CT (5,55%), 03 alunos C (16,68%), 02
alunos SO (11,11%), 10 alunos D (55,55%), 02 alunos DT (11,11%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 02 alunos CT (9,53%), 01 aluno C (4,76%), 01 aluno
SO (4,76%), 14 alunos D (66,67%), 03 alunos DT (14,28%)

6- Riscos no trabalho são sempre visíveis
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Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 01 aluno CT (4,54%), 02 alunos C
(9,09%),16 alunos D (72,72%), 03 alunos DT (13,64%)
Edificações (total 18 alunos): 01 aluno C (5,55%), 13 alunos D (72,22%), 04 alunos
DT (22,22%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 alunos CT (4,76%), 02 alunos C (9,53%), 04
alunos SO (19,04%), 10 alunos D (47,61%), 04 alunos DT (19,04%)
7- Riscos no trabalho são previsíveis
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 03 alunos – CT (13,64%), 12 alunos C
(54,55%), 07 alunos D (31,81%)
Edificações (total 18 alunos): 01 aluno CT (5,55%), 06 alunos C (33,33%), 02
alunos SO (11,11%), 09 alunos D (50%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 02 alunos CT (9,53%), 01 aluno C (4,76%), 05
alunos SO (23,80%), 02 alunos D (9,53%), 11 alunos DT (52,38%)
8- Riscos no trabalho são inevitáveis
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 01 aluno CT (4,54%), 09 alunos C
(40,91%), 01 aluno SO (4,54%), 04 alunos D (18,10%), 07 alunos DT (31,81%)
Edificações (total 18 alunos): 02 alunos CT (11,11%), 03 alunos C (16,67%), 01
aluno SO (5,55%), 09 alunos D (50%), 03 alunos DT (16,67%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 03 alunos CT (14,28%), 04 alunos C (19,05%), 02
alunos SO (9,53%), 09 alunos D (42,85%), 03 alunos DT (14,28%)
9- Riscos no trabalho são determinados por apenas um fator
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 02 alunos C (9,09%), 12 alunos D
(54,55%), 08 alunos DT (36,36%)
Edificações (total 18 alunos): 10 alunos D (55,55%), 08 alunos DT (44,45%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 aluno C (4,76%), 01 aluno SO (4,76%), 15 alunos
D (71,42%), 04 alunos DT (19,05%)
10- Riscos no trabalho são imprevisíveis
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 03 alunos – CT (13,64%), 10 alunos C
(45,45%), 07 alunos D (31,81%), 02 alunos DT (9,09%)
Edificações (total 18 alunos): 04 alunos CT (22,22%), 05 alunos C (27,77%), 03
alunos SO (16,67%), 06 alunos D (33,33%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 02 alunos CT (9,53%), 06 alunos C (28,57%), 01
aluno SO (4,76%), 10 alunos D (47,61%), 02 alunos DT (9,53%)
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Os principais resultados da Dimensão 2 demonstram que os três grupos apresentaram
um nível de concordância em direção a considerar que riscos são determinados por vários
fatores. Os grupos também se assemelham ao concordarem que riscos nunca trazem benefícios,
entretanto um percentual significativo considera que riscos também podem trazer benefícios
em situações que envolvam recompensas e novas oportunidades de aprendizado. Os grupos
discordaram de que riscos são de influência divina, um entendimento importante ao se lidar
com riscos, que pressupõe tomada de decisão pelos trabalhadores. Os grupos discordam que o
conhecimento científico e tecnológico é capaz de resolver todos os riscos. As situações que
chegam ao conhecimento destes estudantes através dos jornais e demais mídias, como no caso
recente da represa de rejeitos de “Brumadinho”, confirmam que os conhecimentos científicos e
tecnológicos podem reduzir ao máximo o que tecnicamente for possível, mas não é possível
eliminar totalmente o risco e suas consequências. Os grupos apresentam um nível de
concordância semelhantes em direção a discordar de que os riscos no ambiente de trabalho são
sempre visíveis. Os grupos apresentam um padrão de respostas variadas em relação a avaliação
da previsibilidade e imprevisibilidade dos riscos no trabalho e de que riscos são inevitáveis.
Destacamos nesta dimensão que situações que envolvem uma avaliação de riscos no trabalho
que não se restrinja aos cálculos e previsões objetivas, as respostas se apresentam mais dispersas
indicando a necessidade de se reconhecer nas avaliações a multiplicidade de fatores sociais,
culturais, econômicos que envolvem situações de riscos no trabalho.
A Dimensão 3, verificou como o aluno se avalia nas seguintes situações hipotéticas
associadas a risco no trabalho. Considerando as 10 questões, e a escala likert aplicada, variando
de 1 a 5, sendo, Concordo totalmente (CT) 5, Concordo (C) 4, Sem opinião (SO) 3, Discordo
(D) 2, Discordo totalmente (DT) 1. Obtivemos os seguintes percentuais para os três cursos:
1- NÃO aceitação de riscos faz parte da sua personalidade
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 03 alunos CT (13,64%), 03 alunos C
(13,64%), 01 aluno SO (4,54%), 10 alunos D (45,45%), 05 alunos DT (22,73%)
Edificações (total 18 alunos): 04 alunos CT (22,22%), 06 alunos C (33,33%), 02
alunos SO (11,11%), 05 alunos D (27,78%), 01 aluno DT (5,55%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 04 alunos CT (19,05%), 05 alunos C (23,80%), 07
alunos D (33,33%), 05 alunos DT (23,80%)
2- Pressão dos colegas pode te influenciar a aceitar riscos
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 05 alunos C (22,73%), 10 alunos D
(45,45%), 07 alunos DT (31,81%)
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Edificações (total 18 alunos): 01 alunos CT (5,55%), 04 alunos C (22,22%), 05
alunos D (27,78%), 08 alunos DT (44,45%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 aluno CT (4,76%), 03 alunos C (14,29%), 01
aluno SO (4,76%), 06 alunos D (28,57%), 10 alunos DT (47,61%)
3- Correr riscos no trabalho te desmotiva
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 05 alunos CT (22,73%), 06 alunos C
(27,28%), 03 alunos SO (13,64%), 07 alunos D (31,81%), 01 aluno DT (4,54%)
Edificações (total 18 alunos): 05 alunos CT (27,78%), 05 alunos C (27,78%), 02
alunos SO (11,11%), 04 alunos D (22,22%), 02 alunos DT (11,11%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 07 alunos CT (33,33%), 07 alunos C (33,33%), 01
aluno SO (4,76%), 05 alunos D (23,81%), 01 aluno DT (4,76%)
4- Prefiro lidar com riscos no trabalho sozinho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 03 alunos C (13,64%), 04 alunos SO
(18,18%), 10 alunos D (45,45%), 05 alunos DT (22,73%)
Edificações (total 18 alunos): 03 alunos C (16,68%), 07 alunos SO (38,88%), 05
alunos D (27,78%), 03 alunos DT (16,68%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 aluno CT (4,76%), 04 alunos C (19,04%), 02
alunos SO (9,53%), 05 alunos D (23,81%), 09 alunos DT (42,85%)
5- Aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 02 alunos CT (9,09%), 05 alunos C
(22,73%), 03 alunos SO (13,64%), 05 alunos D (22,73%), 07 alunos DT (31,81%)
Edificações (total 18 alunos): 04 alunos C (22,22%), 04 alunos SO (22,22%), 05
alunos D (27,78%), 05 alunos DT (27,78%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 06 alunos C (28,57%), 05 alunos D (23,81%), 10
alunos DT (47,61%)
6- Correr riscos no trabalho te faz sentir motivado
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 03 alunos SO (13,64%), 10 alunos D
(45,45%), 09 alunos DT (40,91%)
Edificações (total 18 alunos): 03 alunos SO (16,67%), 09 alunos D (50%), 06 alunos
DT (33,33%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 06 alunos D (28,57%), 15 alunos DT (71,42%)
7- Recompensas materiais justificam aceitação de riscos no trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 02 alunos C (9,09%), 01 aluno SO
(4,54%), 10 alunos D (45,45%), 09 alunos DT (40,91%)
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Edificações (total 18 alunos): 04 alunos C (22,22%), 02 alunos SO (11,11%), 05
alunos D (27,78%), 07 alunos DT (38,88%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 08 alunos D (38,09%), 13 alunos DT (61,90%)
8- Recompensas financeiras justificam aceitação de riscos no trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 02 alunos C (9,09%), 01 aluno SO
(4,54%), 10 alunos D (45,45%), 09 alunos DT (40,91%)
Edificações (total 18 alunos): 05 alunos C (27,77%), 02 alunos SO (11,11%), 03
alunos D (16,68%), 08 alunos DT (44,44%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 02 alunos C (9,52%), 07 alunos D (33,33%), 12
alunos DT (57,14%)
9- Reconhecimento no trabalho justifica aceitação de riscos no trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 02 alunos C (9,09%), 01 aluno SO
(4,54%), 10 alunos D (45,45%), 09 alunos DT (40,91%)
Edificações (total 18 alunos): 02 alunos C (11,11%), 01 aluno SO (5,55%), 06
alunos D (33,33%), 09 alunos DT (50%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 02 alunos C (9,53%), 09 alunos D (42,85%), 10
alunos DT (47,61%)
10- Receio de perder emprego justifica aceitação de riscos no trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 04 alunos C (18,18%), 02 alunos SO
(9,09%), 12 alunos D (54,55%), 04 alunos DT (18,18%)
Edificações (total 18 alunos): 01 aluno CT (5,55%), 03 alunos C (16,68%), 01 aluno
SO (5,55%), 05 alunos D (27,78%), 08 alunos DT (44,44%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 01 aluno CT (4,76%), 04 alunos C (19,05%), 01
aluno SO (4,76%), 08 alunos D (38,09%), 07 alunos DT (33,33%)

Os principais resultados da Dimensão 3 demonstram que os três grupos avaliam de
forma variada a questão de que “não aceitar riscos no trabalho faz parte da sua personalidade”,
“correr riscos no trabalho te desmotiva”, “correr riscos no trabalho te faz sentir motivado” e
“aceitar riscos no trabalho faz parte da sua personalidade” talvez pelo resultado revelado na
dimensão 2 que apontou um percentual significativo dos grupos considera que riscos também
podem trazer benefícios em situações que envolvam recompensas e novas oportunidades de
aprendizado, ou seja, as circunstâncias podem interferir mais do que a personalidade. Verificouse também nos discursos dos grupos que pessoas aceitam mais alguns tipos de riscos do que
outros. Os grupos consideram que pressão dos colegas não influenciam na aceitação de risco
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demonstrado no percentual dos que discordam desta assertiva. Os grupos seguem na direção de
discordar totalmente de que preferem lidar com riscos sozinhos. Relatos da etapa do grupo focal
evidenciam a importância de se ter outra pessoa, seja um companheiro de trabalho ou um
supervisor, no local de trabalho. Nas questões que avaliam se recompensas materiais e
financeiras e reconhecimento no trabalho justificam aceitação de riscos, os grupos se
posicionaram mais fortemente na direção de discordar totalmente deste posicionamento.
Entretanto um pequeno percentual concorda que estes benefícios justificam aceitação de riscos.
Os grupos seguem na direção de discordar totalmente que “receio de perder emprego justifica
aceitação de riscos”, entretanto os relatos da etapa do grupo focal evidenciaram que a questão
do desemprego assombra a vida dos trabalhadores levando-os também a considerar que perder
emprego justifica aceitação de riscos.
A Dimensão 4, avaliou o nível de satisfação quanto ao curso. Considerando as 10
questões, e a escala likert aplicada, variando de 1 a 5, sendo, Totalmente satisfatório (TS) 5,
Satisfatório (S) 4, Sem opinião (SO) 3, Insatisfatório (I) 2, Totalmente insatisfatório (TI) 1.
Obtivemos os seguintes percentuais para os três cursos:
1- Conteúdos sobre riscos no trabalho
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 09 alunos TS (40,91%), 10 alunos S
(45,45%), 02 alunos SO (9,09%), 01 aluno I (4,54%)
Edificações (total 18 alunos): 06 alunos TS (33,33%), 09 alunos S (50%), 03 alunos
I (16,67%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 08 alunos TS (38,09%), 10 alunos S (47,61%), 01
aluno SO (4,76%), 02 alunos I (9,53%)
2- Atividades que desenvolvam conhecimentos sobre riscos
Segurança do Trabalho (total 22 alunos): 09 alunos TS (40,91%), 06 alunos S
(27,28%), 02 alunos SO (9,09%), 03 alunos I (13,64%), 02 alunos TI (9,09%)
Edificações (total 18 alunos): 03 alunos TS (16,67%), 10 alunos S (55,55%), 01
aluno SO (5,55%), 03 alunos I (16,67%), 01 alunos TI (5,55%)
Eletrotécnica (total 21 alunos): 06 alunos TS (28,57%), 12 alunos S (57,14%), 03
alunos I (14,28%)
Os principais resultados da Dimensão 4 demonstram que os grupos seguem na direção
de considerar satisfatório os conteúdos sobre riscos no trabalho abordados no curso. Os relatos
da etapa do grupo focal revelaram que a satisfação com o curso é relativa ao aspecto teórico,
ao conteúdo do curso. Entretanto relatos apontam um significativo nível de insatisfação na
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avaliação do curso quanto a as atividades que desenvolvam reconhecimento de riscos no
ambiente e atividades práticas ofertadas.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente estudo buscou-se investigar representações de “risco no trabalho”
elaboradas por alunos da formação profissional dos cursos de Segurança do trabalho,
Edificações e Eletrotécnica. A escolha dos cursos se justificou pela relação direta das atividades
destes profissionais com o tema da pesquisa. Os resultados aqui apresentados correspondem às
reflexões introduzidas pelo grupo focal e seus relatos e das análises de cunho quantitativo cujos
dados foram obtidos através do questionário de caracterização individual de riscos no trabalho.
O grupo focal contribui para estudos de representação social pois permite um trabalho
interativo e coleta de material discursivo sobre o problema em estudo, num período de tempo,
mais curto. O momento propiciado pela dinâmica fez emergir conceitos, valores, sentimentos,
atitudes, crenças, experiências, além da obtenção de perspectivas diferentes dos sujeitos
investigados, sobre o objeto da pesquisa. Forneceram elementos compartilhados pelos grupos
que possibilitaram a construção de “esquemas representacionais” que descreveram informações
e características do objeto risco no trabalho além dos valores atribuídos pelos grupos
pesquisados. A literatura aponta que o desenvolvimento científico e tecnológico, crescentes na
modernidade, amplificou a geração de riscos, especialmente no ambiente de trabalho. Pesquisas
diversas indicam o crescente número de acidentes ou danos à saúde em locais de trabalho que
são efetivamente “ambientes de risco”. As imagens dos esquemas representacionais do 2º e 3º
períodos revelaram esta realidade.
Tais esquemas contribuíram com a investigação, fornecendo uma hipótese interpretativa
da imagem do grupo sobre riscos no trabalho. Os relatos fizeram emergir categorias e
subcategorias evidenciando os conceitos que expressam a realidade em torno do objeto riscos
no trabalho. O modo como os sujeitos construíram as características do ambiente profissional
revelou-se uma dimensão importante, pois é o espaço que atende diretamente à sua prática
profissional.
As características deste espaço profissional, pelos resultados obtidos, potencializam
danos diversos, perdas físicas e financeiras e muitos acidentes. A necessidade do conhecimento
deste ambiente e dos riscos que o envolvem, aparece como uma variável importante que pode
influenciar suas decisões.
Com o objetivo de incitar o posicionamento dos grupos, buscando revelar o que pensam
e o que falam sobre o objeto riscos no trabalho um roteiro de reflexões conduziu a dinâmica do
grupo focal e forneceu elementos compartilhados pelos grupos.
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Em relação ao local de trabalho os grupos identificaram que: causam danos diversos e
acidentes, ameaças físicas ao trabalhador, é um ambiente de riscos específicos inerentes as
atividades profissionais, as situações de riscos são imprevisíveis, ambiente de condições
perigosas, ambiente que causa danos físicos, morais, psicológicos, é um ambiente com maior
quantidade de riscos, compromete a segurança das pessoas envolvidas. Os aspectos negativos
do risco são evidenciados pelos grupos. Bento (2017) menciona que os riscos não devem ser
vistos apenas como ameaça, mas também de forma positiva e como possibilidade de novos
aprendizados e oportunidades.
Em relação a percepção de riscos no ambiente de trabalho os grupos identificaram que:
não tem condições de perceber todos os riscos, que os riscos estão ocultos no ambiente, são
imprevisíveis, invisíveis e imperceptíveis, alguns podem ser previsíveis e alguns citam que
conseguem perceber com a experiência e o tempo de trabalho. Identificam ainda que sozinho
fica mais difícil perceber riscos, os fatores pressa, cobrança, fatores emocionais e problemas
internos e externos ao ambiente atrapalham a identificação dos riscos no ambiente. O grupo de
eletrotécnica mencionou ainda que riscos na eletricidade são invisíveis. A maioria considerou
que é difícil perceber os riscos pelas diversas características e fatores apresentados. Destaca-se
nesta subcategoria o grupo que considera que a experiência e tempo de trabalho podem
capacitar o trabalhador a perceber todos os riscos a sua volta. Wild (2005) menciona que se a
pessoa está confiante, o nível percebido de risco será relativamente baixo, o que pode ocorrer
com este grupo. Já o grupo que reconhece suas limitações, agem com mais prudência e acabam
tendo um nível de atenção mais alto.
Em relação a aceitação de riscos no ambiente de trabalho a maioria concordou que riscos
não devem ser aceitos de forma alguma, entretanto alguns colocaram que com prevenção
adequada, se for um risco “bobo”, por medo de perder emprego, por obrigação e necessidade,
dependendo do grau do risco na situação envolvida e da quantidade de risco, por benefícios,
por pressão da chefia consideram aceitar riscos no trabalho. Destacamos os aspectos subjetivos
que são apontados e que envolvem a tomada de decisão e as escolhas.
Em relação aos tipos de influência que o trabalhador pode sofrer no ambiente de trabalho
para que aceite situações de risco os grupos destacaram como influências: a pressão superior
(da chefia), a dependência financeira e o risco de perder emprego, uma característica negligente
do trabalhador pode influenciar, influência grupal, a própria cultura da pessoa pode conduzir a
aceitar riscos, os benefícios envolvidos podem ser uma influência, se a atividade proposta for
bem organizada e planejada pode influenciar também na aceitação. Entretanto se a situação
envolver claramente risco de vida, não há condições para aceitar.
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Em relação a responsabilização e responsabilidades dos riscos no ambiente de trabalho
os grupos consideraram que patrão e empregado têm responsabilidades definidas, cada um
dentro de suas atribuições específicas inerentes ao cargo. Na avaliação do grupo ao patrão é
atribuída maior responsabilidade pois ele deve fornecer equipamentos adequados e fiscalização
e supervisão no ambiente de trabalho.
Em relação a ignorar procedimentos de segurança, a maioria citou nos relatos que não
ignoram ou não costumam ignorar procedimentos de segurança. Alguns citaram que já
ignoraram e que no dia a dia, e que fora do trabalho costumam ignorar. Alguns mencionaram
ainda que dependendo da situação ignoram, por exemplo, se a situação não envolver muito
risco. Wilde (2005) menciona que percepções incorretas podem conduzir os sujeitos a
superestimar ou a subestimar o risco em diversas situações. O uso de EPIs, a necessidade de
seguir as regras e procedimentos de segurança são mencionados com frequência e identificados
como capazes de reduzir riscos, entretanto, em muitos momentos o uso dos EPIs é questionado
quanto sua adequação para algumas atividades alegando-se que seu uso ao invés de reduzir,
aumenta os riscos. Como as principais estratégias de gestão para redução de riscos no trabalho
passam basicamente pelo uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, tais aspectos
devem ser considerados.
Em relação a abordagem sobre riscos nos cursos os grupos se posicionaram de forma
bem semelhante considerando que a abordagem é satisfatória no que se refere a parte teórica,
mas insatisfatória no que se refere a parte de atividades práticas. Os grupos reconhecem que
conhecimento sobre riscos são fundamentais e podem influenciar suas práticas e decisões.
Evidenciou-se forte ênfase nos aspectos negativos dos riscos laborais. Consideramos
que a ênfase neste aspecto coloca um alerta para a formação destes profissionais. Tal
entendimento pode gerar naqueles que superestimam os riscos uma paralisia em suas práticas
e gerar uma falta de empreendedorismo e iniciativas pessoais, tão necessárias para o mundo do
trabalho, levando profissionais a evitar situações de risco ou duvidar de que são capazes de
enfrentar grandes desafios. Vivemos numa sociedade de riscos, o risco está presente nos mais
diversos ambientes e principalmente nos ambientes profissionais desta forma, apresentar o risco
como algo positivo, como desafio, como oportunidade, é necessário na formação profissional.
Como cita Beck (2011) vivemos numa sociedade de riscos!
A influência do contexto cultural e social na tomada de decisão em situações de riscos
no trabalho também foram identificadas na investigação. Critérios como: por necessidades
pessoais, por crenças, por valores próprios do trabalhador influenciam como este sujeito se
posiciona em suas práticas profissionais. Expressões como “eu penso assim”, “é minha
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opinião”, “eu acho”, “eu não gosto”, “eu não faria assim”, dentre outras tantas, ilustram que a
avaliação de riscos no trabalho passa muitas vezes pelo que a pessoa pensa e nem tanto pelo
que reconhecimento objetivo e técnico do risco envolvido na situação. Comportamentos que
expressam a aceitação de riscos por benefícios financeiros, reconhecimento de que
recompensas materiais e reconhecimento profissional justificando práticas e a aceitação de
riscos no trabalho fogem aos cálculos probabilísticos e avaliações puramente objetivas.
A relação chefia e trabalhador, revelou aspectos autoritários e ameaçadores em relação
à aceitação de riscos para manutenção do emprego. Como cita Areosa (2010) “quando são
colocadas nos “pratos da balança”, as hipóteses de ter emprego e suportar certos riscos ou não
ter emprego, normalmente, a obtenção ou preservação do emprego parece ter mais peso”. Uma
conjugação simples e clara: “tenho de aceitar certos riscos, para poder ter emprego”. O
questionário de identificação de riscos no trabalho, aplicado complementarmente, forneceu
dados percentuais que permitiram avaliar o nível de intensidade e concordância dos grupos a
respeito do tema. Os resultados indicam que os grupos conseguem identificar as principais
características, tipos de relações, situações e condições que se relacionam com riscos no
trabalho. Reconhecemos que em situações de riscos da vida real, a tomada de decisão depende
de uma multiplicidade de variáveis subjetivas que dificultam uma definição simples entre
“concordo” ou “não concordo”, “muito risco” ou “pouco risco”, “satisfatório” ou
Insatisfatório”. Mas os dados dão pistas importantes sobre o posicionamento dos grupos em
relação ao objeto e revelam suas futuras práticas profissionais. As análises dos dados
quantitativos e qualitativos indicam um possível conflito entre aquilo que os alunos acham
importante apreender em suas áreas profissionais e como eles avaliam o que é ensinado nos
cursos. Os discursos indicam um distanciamento entre teoria e prática. Tal conflito merece uma
investigação mais aprofundada em outro momento. Os resultados do questionário indicam
ainda uma tendência dos grupos em interpretar de forma mais coesa situações relacionadas mais
diretamente com os conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos e interpretar de forma mais
dispersa situações onde se apresentam cenários mais imprevisíveis e que envolvem uma tomada
de decisão mais subjetiva.
A tese de que que “o conhecimento sobre riscos no trabalho influencia as práticas” é
confirmada nas diversas categorias de análise dos relatos, seja de forma direta ou indireta. Nos
discursos que emergiram dos grupos, em seu conjunto, demonstrou-se que elementos da
representação que coordenam as respostas dos sujeitos expressam a importância de se ter acesso
a conhecimentos sobre “riscos no trabalho” e que este conhecimento influencia suas decisões e
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escolhas. Esta pode ser uma pista para os cursos de formação, pois os estudantes parecem
criticar um conhecimento que, embora muito teórico, é superficial e distante da prática.
Os resultados demonstram a relevância de se avançar em pesquisas sobre representações
sociais nessa área de formação, valorizando-se os discursos e as práticas de alunos dos cursos
técnicos investigados e de outros cursos que lidam com riscos. Dessa maneira, novas propostas
de atividades e abordagens de conteúdos que trabalhem a questão do “risco no trabalho” podem
ser implementadas, buscando-se uma formação apropriada às demandas dos riscos dos tempos
atuais. O referencial teórico das representações sociais, possibilitou no contexto deste estudo,
compreender o modo como os grupos compreendem o objeto “riscos no trabalho”. De acordo
com Alves- Mazzotti (2008), as representações sociais fundamentam estudos psicossociais que
investigam o saber do senso comum construído por diferentes grupos. Os elementos que
organizam esta compreensão foram identificados na proposta de um esquema representacional,
ainda uma hipótese interpretativa, pelos grupos de Segurança do Trabalho, Edificações e
Eletrotécnica.
Inúmeros questionamentos surgiram durante a investigação relacionados ao objeto
“riscos no trabalho”. Segundo Jodelet (2001) “questionamentos são centrais num estudo de
representações sociais. Ainda segundo a autora, o referencial teórico das representações sociais
permite investigar a construção de significados sobre um objeto, como ele é debatido, como é
partilhado e que saber sustenta esses significados.
As reflexões e debates proporcionados pela técnica do grupo focal foram apontados
pelos alunos como um momento que permitiu autoconhecimento, conhecimento do outro e uma
abordagem interessante de temas tão relevantes para suas atuações profissionais. Alguns
relataram que aquele momento da pesquisa, constituiu-se o primeiro momento em que
partilharam suas opiniões sobre o tema riscos no trabalho de forma tão ampla e através de uma
dinâmica que permitiu ouvir as experiências dos colegas. Acreditamos que por serem cursos
noturnos, com considerável número de trabalhadores que chegam em cima da hora ou atrasados,
e que terminam por volta das 22h, a interação necessária para que haja compartilhamento de
práticas e significados sobre o objeto, seja muito superficial. A importância da interação para a
formação da representação social é estabelecida por Santos, Tura e Arruda (2013) “[...] as
representações sociais são construções e, por isso, os atores sociais são ativos e criativos nesse
processo”.
Todos estes fatores: pouco convívio, pouca conversação sobre o tema, falta de prática
profissional, enfraquecem a possibilidades de haver uma representação social do objeto da
pesquisa pelos grupos investigados. Desta forma não podemos afirmar que exista uma

152
representação social de “riscos no trabalho”. A observação das práticas no trabalho poderia
indicar resultados complementares aos que foram aqui expostos. De qualquer modo, identificar
representações sociais de “riscos no trabalho” pode se constituir em forte via de pesquisa no
campo da formação profissional.
A pesquisa revela a pertinência de estudos sobre riscos no trabalho em cursos de
formação profissional. Nas bases de dados pesquisadas o tema riscos no trabalho e educação
profissional evidenciou-se um aspecto não explorado. Os dados e análises revelaram ainda que
o tema suscita reflexões importantes em torno da formação profissional podendo contribuir
como uma avaliação do que já vem sendo feito, e orientação de novas práticas.
O presente estudo buscou investigar representações de “risco no trabalho” elaboradas
por alunos da formação profissional dos cursos de Segurança do trabalho, Edificações e
Eletrotécnica. A escolha dos cursos se justificou pela relação direta das atividades destes
profissionais com o tema da pesquisa. Os resultados aqui apresentados correspondem às
reflexões introduzidas pelo grupo focal e seus relatos e das análises de cunho quantitativo cujos
dados foram obtidos através do questionário de caracterização individual de riscos no trabalho.
O grupo focal contribui para estudos de representação social pois permite um trabalho
interativo e coleta de material discursivo sobre o problema em estudo, num período de tempo,
mais curto. O momento propiciado pela dinâmica fez emergir conceitos, valores, sentimentos,
atitudes, crenças, experiências, além da obtenção de perspectivas diferentes dos sujeitos
investigados, sobre o objeto da pesquisa. Forneceram elementos compartilhados pelos grupos
que possibilitaram a construção de “esquemas representacionais” que descreveram informações
e características do objeto risco no trabalho além dos valores atribuídos pelos grupos
pesquisados. A literatura aponta que o desenvolvimento científico e tecnológico, crescentes na
modernidade, amplificou a geração de riscos, especialmente no ambiente de trabalho. Pesquisas
diversas indicam o crescente número de acidentes ou danos à saúde em locais de trabalho que
são efetivamente “ambientes de risco”. As imagens dos esquemas representacionais do 2º e 3º
períodos revelaram esta realidade.

Tais esquemas emergiram dos discursos dos sujeitos e contribuíram com a
investigação, fornecendo uma hipótese interpretativa da imagem do grupo sobre
riscos no trabalho. Os relatos revelaram um conjunto de sentidos e ideias que
representam o objeto pesquisado. Fizeram emergir categorias e subcategorias
evidenciando conceitos que expressam a realidade, para o grupo, em torno do objeto
riscos no trabalho. O resultado dessa organização é chamado de núcleo ou esquema
figurativo. Essa esquematização “reproduz, de forma visível, a estrutura conceitual,
de modo a proporcionar uma imagem coerente e facilmente exprimível dos elementos
que constituem o objeto de representação”. (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 66)
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O modo como os sujeitos construíram as características do ambiente profissional
revelou-se uma dimensão importante, pois é o espaço que atende diretamente à sua prática
profissional. As características deste espaço profissional, pelos resultados obtidos,
potencializam danos diversos, perdas físicas e financeiras e muitos acidentes.
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12. APÊNDICES
12.1 QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RISCOS NO
TRABALHO (Fase 1- Estudo Exploratório)
1. CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL
PRIMEIRO NOME
IDADE

SEXO

_________________ anos
CURSO

( ) Feminino
( ) Masculino
MODALIDADE

( ) Técnico em Segurança do Trabalho

( ) Técnico Integrado ao Ensino Médio

( ) Técnico em Edificações

( ) Técnico Concomitante/Subsequente

( ) Técnico em Eletrotécnica
RELIGIÃO

RENDA FAMILIAR
( ) Sem Renda

( ) R$2.001 à R$ 3.000
__________________________________________ ( ) Até R$ 500
___
( ) R$501 à R$ 1.000 ( ) R$3.001 à R$ 4.000
( ) R$1.001 à R$ 2.000 (

)Acima de R$4.000

2. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RISCO NO
TRABALHO
2.1 QUAL NÍVEL DE RISCO ESTÁ ASSOCIADO A CADA UMA DAS SITUAÇÕES?
Muito
Risco

Acelerar uma obra para cumprir o prazo de entrega
Trabalhar sem usar EPI
Não acelerar o andamento da obra (Risco de perder
o emprego)
Trabalhar em local de ruído excessivo
Trabalhar sem óculos de proteção
Iluminação fraca no local de trabalho

Algum
Risco

Sem
Opinião

Pouco
Risco

Nenhum
Risco
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2.2 RISCOS NO TRABALHO PARA VOCÊ É:
Concordo
totalmente

Concordo

Sem
Opinião

Discordo

Discordo
totalmente

Sem
Opinião

Discordo

Discordo
totalmente

Riscos são determinados por vários fatores
Riscos nunca trazem benefícios
Riscos são de influência divina
Riscos são negociáveis
Riscos podem ser invisíveis
Riscos podem trazer benefícios
Conhecimento científico e tecnológico resolvem
todos os riscos
Riscos são sempre visíveis
Riscos são inevitáveis
Riscos são determinados por apenas um fator
Riscos são sempre perigosos

2.3 COMO VOCÊ LIDA COM RISCOS NO TRABALHO:
Concordo
totalmente

Recompensas materiais justificam aceitação de
Riscos no Trabalho
Recompensas financeiras justificam aceitação
de Riscos no Trabalho
Reconhecimento no trabalho justifica aceitação
de riscos no Trabalho
O aumento de riscos não compensa o aumento
dos benefícios
Receio de perder o emprego justifica aceitação
de riscos no Trabalho
Penalidades altas diminuem a aceitação de
riscos

Concordo

165
2.4 COMO VOCÊ SE AVALIA NAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo
totalmente

Concordo

Sem
Opinião

Discordo

Discordo
totalmente

NÃO aceitação de riscos faz parte da sua
personalidade
Pressão dos colegas pode te influenciar a
aceitar riscos
Correr riscos te desmotiva
Prefiro lidar com riscos sozinho
Aceitação de riscos faz parte da sua
personalidade
Prefiro trabalhar em equipe diante de riscos
Correr riscos te faz sentir motivado
Treinamentos lhe conferem habilidades
motoras
Treinamentos lhe conferem habilidades
decisórias
Treinamentos lhe conferem habilidades
perceptivas de riscos

2.5 QUAL NÍVEL DE RISCO ESTÁ ASSOCIADO A ESSES COMPORTAMENTOS:
Muito
Risco

Ignorar regras de segurança
Não usar EPI
Executar atividades de forma insegura
Fingir seguir as regras
Não seguir os procedimentos orientados
Ignorar sinalizações e placas orientadoras de
segurança
Seguir as regras de segurança

Usar EPI

Algum
Risco

Sem
Opinião

Pouco
Risco

Nenhum
Risco
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2.6 COMO VOCÊ AVALIA:
Totalmente
satisfatório

Satisfatório

Sem
Opinião

Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Conteúdos sobre Riscos no trabalho
Atividades que desenvolvam percepção de
riscos no Trabalho

2.7 COMO VOCÊ SE AVALIA NAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo
totalmente

A utilização de EPIs previne acidentes
A utilização de óculos de proteção protege
meus olhos
A utilização de protetores auditivos evita
surdez
EPIs causam desconforto
EPIs atrapalham os movimentos
EPIs aumentam os riscos de acidentes
Não há necessidades do uso do EPI

EPIs em algumas situações aumentam os riscos
de acidentes

Concordo

Sem
Opinião

Discordo

Discordo
totalmente
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12.2 QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RISCOS NO
TRABALHO (Segunda fase da pesquisa)
1. CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL
PRIMEIRO NOME
IDADE

SEXO

_________________ anos
CURSO

( ) Feminino
( ) Masculino
MODALIDADE

( ) Técnico em Segurança do Trabalho

( ) Técnico Integrado ao Ensino Médio

( ) Técnico em Edificações

( ) Técnico Concomitante/Subsequente

( ) Técnico em Eletrotécnica
RELIGIÃO

RENDA FAMILIAR
( ) Sem Renda

( ) R$2.001 à R$ 3.000
____________________________________________ ( ) Até R$ 500
_
( ) R$501 à R$ 1.000 ( ) R$3.001 à R$ 4.000
( ) R$1.001 à R$ 2.000 (

)Acima de R$4.000

2. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DE RISCOS NO
TRABALHO
2.1 QUAL NÍVEL DE RISCO ESTÁ ASSOCIADO A CADA UMA DAS SITUAÇÕES?
Muito
Risco

Trabalhar sem usar EPI
Acelerar o andamento de uma atividade para
cumprir o prazo de entrega
Trabalhar em local de ruído excessivo sem proteção
auditiva
Trabalhar sem óculos de proteção
Trabalhar com Iluminação fraca no local de
trabalho
Executar atividades de forma insegura
Ignorar sinalizações e placas orientadoras de
segurança no ambiente de trabalho
Seguir as regras de segurança no trabalho
Executar atividades de forma segura

Algum
Risco

Sem
Opinião

Pouco
Risco

Nenhum
Risco
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2.2 QUAL SEU
AFIRMAÇÕES:

NÍVEL

DE

CONCORDÂNCIA
Concordo
totalmente

Concordo

COM

AS

Sem
Opinião

SEGUINTES

Discordo

Discordo
totalmente

Discordo

Discordo
totalmente

Riscos no trabalho são determinados por
vários fatores
Riscos no trabalho nunca trazem benefícios
Riscos no trabalho são de influência divina
Riscos no trabalho são negociáveis
Conhecimento científico e tecnológico resolvem
todos os riscos
Riscos no trabalho são sempre visíveis
Riscos no trabalho são previsíveis
Riscos no trabalho são inevitáveis
Riscos no trabalho são determinados por
apenas um fator
Riscos no trabalho são imprevisíveis

2.3 COMO VOCÊ SE AVALIA NAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo
totalmente

NÃO aceitação de riscos faz parte da sua
personalidade
Pressão dos colegas pode te influenciar a
aceitar riscos
Correr riscos te desmotiva
Prefiro lidar com riscos sozinho
Aceitação de riscos faz parte da sua
personalidade
Correr riscos te faz sentir motivado
Recompensas materiais justificam aceitação de
Riscos no Trabalho
Recompensas financeiras justificam aceitação
de Riscos no Trabalho
Reconhecimento no trabalho justifica aceitação
de riscos no Trabalho
Receio de perder emprego justifica aceitação
de riscos no trabalho

Concordo

Sem
Opinião
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2.4 QUAL SEU NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM SEU CURSO QUANTO A:
Totalmente
Satisfatório

Satisfatório

Sem
Opinião

Insatisfatório

Totalmente
Insatisfatório

Conteúdos sobre riscos no trabalho
Atividades que desenvolvam percepção de
riscos no trabalho

12.3 TESTE ALPHA DE CRONBACH – ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA DE
QUESTIONÁRIO
Validade do Conteúdo Como a etapa inicial de validação do instrumento está baseada
na validação de conteúdo, o questionário inicial (estudo exploratório) foi aplicado inicialmente
a 22 entrevistados, de modo a permitir ajustes no caso da ocorrência de dúvidas ou reclamações
sobre o instrumento. Dessa forma, os entrevistados descreveram desde erros ortográficos
encontrados até as assertivas que consideravam mal estruturadas. Com base nesses
comentários, diversas assertivas foram corrigidas de forma a tornarem-se mais claras.
Foi observado, de um modo geral, em todas os blocos e suas vertentes, que houve um
grau de perda (nos preenchimentos dos questionários) inferior a 1 % na maioria dos casos.
Acreditamos que a baixíssima taxa de dados perdidos se deu pelo fato de haver um pronto
acompanhamento do entrevistador junto aos entrevistados, com um constante diálogo a fim de
sanar dúvidas e avisar para o caso de esquecimento de assinalar algumas das questões. Caso
fossem encontradas ocorrências de perdas significativas, ou seja, com mais de 10% do total dos
pesquisados, seriam interpretadas como potencialmente mal estruturadas.
Análise de Confiabilidade dos blocos de perguntas (Consistência Interna)
A confiabilidade foi retirada com base na consistência interna dos temas e vertentes, e
obtida com base no coeficiente alfa de Cronbach. Para tal foi utilizado o software IBM SPSS
Statistics 20, cujos resultados são apresentados a seguir:
Para os itens: Idade, Sexo, Religião e Renda não foram feitas as análises de
confiabilidade com base no coeficiente alfa de Cronbach, uma vez que são informações
individuais imutáveis.
Formam analisados os seguintes itens do questionário de caracterização individual de
percepção dos riscos no trabalho.
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Qual nível de risco está associado a esses comportamentos:
Nesta situação inicial, foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,618.
Removendo a pergunta “Seguir as regras de segurança no trabalho” obtemos um
coeficiente alfa de Cronbach = 0,672.
Conclusão, deve-se remover a pergunta “Seguir as regras de segurança no trabalho”
do formulário.
Análise do item: Qual seu nível de concordância com as seguintes afirmações sobre
situações de risco no trabalho:
Nesta situação inicial, foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,449.
Removendo a pergunta “Riscos no trabalho são previsíveis” obtemos um coeficiente
alfa de Cronbach = 0,492.
Removendo também a pergunta “Riscos no trabalho nunca trazem benefícios” obtemos
um coeficiente alfa de Cronbach = 0,523.
Removendo ainda a pergunta “Riscos no trabalho são determinados por vários fatores”
obtemos um coeficiente alfa de Cronbach = 0,545.
Conclusão, deve-se remover as três perguntas supracitadas do formulário.
Análise do item: Como você se avalia nas seguintes afirmações:
Nesta situação inicial, foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,614.
Removendo a pergunta “Correr riscos no trabalho te desmotiva” obtemos um
coeficiente alfa de Cronbach = 0,702.
Removendo também a pergunta “Não aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua
personalidade” obtemos um coeficiente alfa de Cronbach = 0,779.
Conclusão, deve-se remover as duas perguntas supracitadas do formulário.
Qual o nível de satisfação com seu curso quanto a:
Nesta situação inicial, foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,823.
Nenhuma pergunta removida promoveu aumento do coeficiente alfa de Cronbach.
Conclusão, deve-se manter todas estas perguntas no formulário.
Sobre a Análise de Confiabilidade (Consistência Interna)
Tendo como objetivo testar a confiabilidade das escalas, foi efetuada uma análise de
itens adotados na construção do questionário. Esta análise, dentre outras coisas, possibilita
estudar as propriedades das escalas e dos itens que dela fazem parte.
Quando se trabalhou com uma série de escalas aditivas (cujas respostas a cada item são
somadas e depois de obtida uma pontuação final conjunta), seria necessário determinar se os
itens são internamente consistentes.
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A análise da confiabilidade possibilitou medir a consistência interna entre escalas e
também reduzir o tamanho do questionário. Houve um abatimento de até 30% em um dos itens,
conforme pode ser observado na tabela abaixo. De um modo geral, das 35 questões iniciais, a
técnica aplicada no presente questionário permitiu permanecer com apenas 29 questões.
TABELA 09 – Perguntas expurgadas
ANTES

DEPOIS

QUESTÃO

COEFICIENTE
Nº
ALFA
ITENS
DE CRONBACH

Nº
ITENS

COEFICIENTE
ALFA
DE CRONBACH

2.1
2.2
2.3
2.4

12
10
10
2

09
10
11
2

0,672
0,545
0,779
0,823

0,618
0,449
0,614
0,823

%
DE
REDUÇÃO
DOS ITENS

8,3%
30,0%
20,0%
0,0%

Fonte: Dados obtidos pela autora.

A maneira prática de calcular o valor de alfa é comparar o valor preconizado por
diferentes autores em tabelas apresentadas na literatura.
TABELA 10 – Valores para aferição
Valor de alfa

Consistência interna

Maior do que 0,80

Quase perfeito

De 0,80 a 0,61

Substancial

De 0,60 a 0,41

Moderado

De 0,40 a 0,21

Razoável

Menor do que 0,21

Pequeno

Extraído de: Landis, J.R., J.R., Koch, G.G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data.
Biometrics. 33: 159.

12.4 Roteiro orientador das discussões do Grupo Focal
Eu vou te apresentar algumas situações gerais e gostaria que você se posicionasse e
comentasse...
1- Você costuma aceitar riscos no trabalho? Quando isso acontece? O que te leva a aceitar
esses riscos?
2- Quem é o maior responsável pelos riscos no trabalho? Patrão ou empregado? Explique...
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3- Há situações em que você ignora procedimentos e regras de segurança? Quais são elas?
Explique como isso acontece...
4- Como você vê o seu curso técnico em relação à abordagem de riscos no trabalho? O que
você considera suficiente? O que falta?
5- Você acha que seus colegas recebem influências quando correm riscos no trabalho? Quais
são essas influências e de onde elas partem?
6- Se “riscos no trabalho” pudesse ser uma outra coisa (um animal, um vegetal, um mineral,
por exemplo), o que seria? Justifique sua resposta.
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12.5 Planilhas utilizada para obtenção dos dados percentuais das questões:
12.5.1. – Planilha de respostas do curso de Segurança do Trabalho – 2º e 3º períodos
Nº da Pergunta ->
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Entrevistados
1. CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL

1.1 1.2
26 TST
20 TST
20 TST
38 TST
44 TST
25 TST
49 TST
18 TST
18 TST
19 TST
52 TST
18 TST
27 TST
21 TST
31 TST
28 TST
37 TST
43 TST
19 TST
20 TST
31 TST
37 TST

CURSO: Técnico em Segurança do Trabalho

1.3
3
3
6
6
3
3
1
4
3
1
1
1
5
1
3
5
5
5
2
5
6
5

RELIGIÃO: 1□ Católica; 2□ Evangélica; 3□ Cristã; 4□ Agnóstico; 5□ Não Respondeu; 6□ Nenh

IDADE

1.4
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1

Sexo: 1□ M

1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MODALIDADE: Técnico Concomitante / Subsequente

2□ F

1.6
5
5
6
5
4
6
6
7
4
6
5
6
5
5
4
2
7
5
4
5
4
5

RENDA FAMILIAR: 1□ Não Informou; 2□ Sem
Renda; 3□ Até R$ 500; 4□ R$501 à R$ 1.000; 5□
R$1.001 à R$ 2.000; 6□ R$2.001 à R$ 3.000; 7□
R$3.001 à R$ 4.000; 8□ Acima de R$4.000
2. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO
INDIVIDUAL DE PERCEPÇÃO DOS RISCO NO
TRABALHO
2.1 QUAL NÍVEL DE RISCO ESTÁ ASSOCIADO A
CADA UMA DAS SITUAÇÕES?

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9
5 4 5 5 4 4 4 1 1
5 5 5 5 4 5 5 2 1
5 4 5 4 4 5 5 2 1
5 4 5 5 2 4 5 1 1
5 4 4 5 4 4 4 2 2
5 5 5 5 4 5 5 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 1
4 4 5 5 3 4 5 2 2
5 4 5 4 4 4 5 1 1
5 4 5 4 4 5 5 2 1
5 4 5 5 4 4 5 1 2
4 4 4 4 4 5 4 2 2
5 5 5 5 4 5 5 1 1
5 5 5 5 5 5 5 2 2
4 5 5 4 4 5 4 2 4
5 4 5 4 5 5 5 1 1
4 5 5 4 4 5 5 1 1
5 5 5 5 4 5 5 1 1
5 4 5 5 4 5 4 1 1
4 4 5 5 4 5 5 2 2
5 5 5 5 5 5 5 1 1
5 4 5 5 4 5 5 2 2

Trabalhar sem usar EPI
Acelerar o andamento de uma atividade para cumprir o prazo
Trabalhar em local de ruído excessivo sem proteção auditiva
Trabalhar sem óculos de proteção
Trabalhar com Iluminação fraca no local de trabalho
Executar atividades de forma insegura
Ignorar sinalizações e placas orientadoras de segurança
Seguir as regras de segurança no trabalho
Executar atividades de forma segura
2.2 QUAL SEU NÍVEL DE CONCORDÂNCIA COM
AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES SOBRE SITUAÇÕES

2.2.1. 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10
4
5
2 2 2 2
2
4
2 4
4
4
2 2 2 2
4
4
2 5
5
4
2 2 2 1
2
4
1 4
4
4
3 2 2 2
2
1
2 2
4
4
2 2 2 2
4
4
2 4
5
1
1 1 2 2
4
1
1 2
5
2
2 1 5 5
4
2
2 4
5
4
2 2 3 2
4
3
2 4
5
5
3 5 4 2
4
4
2 2
5
2
1 3 3 2
4
1
1 2
4
1
1 1 1 2
2
1
1 5
5
3
1 3 4 2
4
4
1 4
4
2
2 2 4 2
2
5
2 4
5
5
2 2 2 2
2
2
2 5
5
2
1 1 2 1
5
1
1 1
5
5
5 4 5 2
4
2
2 4
5
5
1 1 2 2
4
2
2 4
5
5
1 1 4 2
5
1
1 2
4
4
3 3 4 2
4
4
4 4
4
5
2 1 3 1
4
1
1 2
4
5
1 1 4 4
2
4
4 2
5
4
1 1 2 4
5
4
2 1

Riscos são determinados por vários fatores
Riscos no trabalho nunca trazem benefícios
Riscos no trabalho são de influência divina
Riscos no trabalho são negociáveis
Conhecimento científico e tecnológico resolvem todos os riscos no trabalho
Riscos no trabalho são sempre visíveis
Riscos no trabalho são previsíveis
Riscos no trabalho são inevitáveis
Riscos são determinados por apenas um fator
Riscos no trabalho são imprevisíveis
2.3 COMO VOCÊ SE AVALIA NAS SEGUINTES
AFIRMAÇÕES:

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.3.9 2.3.10
2 2
5 2
2 2 2 2 2 2
2 1
4 2
2 2 2 2 2 2
2 4
4 3
4 1 2 2 2 4
4 1
3 4
4 2 2 2 2 2
2 2
2 2
2 2 2 2 2 2
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1
2 2
2 1
1 1 2 2 2 2
2 2
2 4
4 2 4 4 4 2
5 1
4 2
1 1 1 1 1 1
2 4
4 2
3 1 2 2 1 2
2 2
3 2
2 2 1 1 1 3
1 1
2 3
5 2 2 2 2 2
2 4
4 2
4 2 2 2 2 2
5 4
2 2
2 2 2 2 2 2
5 2
5 2
1 1 1 1 1 2
4 2
2 1
1 1 1 1 1 4
1 2
5 1
1 1 1 1 1 3
1 1
5 1
1 1 1 1 1 1
3 2
4 3
3 3 4 4 4 4
2 4
3 4
5 3 3 3 3 4
4 2
5 3
3 3 1 1 1 1
1 1
2 2
4 2 1 1 2 2

NÃO aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade
Pressão dos colegas pode te influenciar a aceitar riscos no trabalho
Correr riscos no trabalho te desmotiva
Prefiro lidar com riscos no trabalho sozinho
Aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade
Correr riscos no trabalho te faz sentir motivado
Recompensas materiais justificam aceitação de Riscos no Trabalho
Recompensas financeiras justificam aceitação de Riscos no Trabalho
Reconhecimento no trabalho justifica aceitação de riscos no Trabalho
Receio de perder o emprego justifica aceitação de riscos no Trabalho
2.4 QUAL O NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM SEU
CURSO QUANTO A:

2.4.1 2.4.2
4
4
4
4
4
1
3
3
4
4
4
2
5
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
2
1
4
4
3
2
5
5
4
3
5
5
5
5
4
2

Conteúdos sobre riscos no trabalho
Atividades que desenvolvam percepção de
riscos no trabalho
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12.5.2. – Planilha de respostas do curso de Edificações – 2º e 3º períodos
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Entrevistados

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL

26
22
31
21
21
22
18
29
23
39
26
51
20
30
25
45
24
51

IDADE

EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF
EDIF

CURSO: Técnico em Edificações

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MODALIDADE: 1-Técnico Concomitante / Subsequente 2- Integrado

6
3
6
3
5
2
6
2
6
2
1
1
2
3
1
3
5
1

RELIGIÃO: 1□ Católica; 2□ Evangélica; 3□ Cristã; 4□ Agnóstico; 5□ Não Respondeu; 6□ Nenhuma

2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
3
6
5
5
2
5
8
7
6
8
5
5
6
2
5
2
8
8

SEXO: 1□ M 2□ F
RENDA FAMILIAR: 1□ Não Informou; 2□ Sem Renda; 3□ Até R$ 500; 4□ R$501 à R$ 1.000;
5□ R$1.001 à R$ 2.000; 6□ R$2.001 à R$ 3.000; 7□ R$3.001 à R$ 4.000; 8□ Acima de R$4.000
2. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PERCEPÇÃO DOS RISCO NO
TRABALHO

2.1 QUAL NÍVEL DE RISCO ESTÁ ASSOCIADO A ESSES COMPORTAMENTOS:
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4

Trabalhar sem usar EPI

4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
1
4
4
4

Acelerar uma obra para cumprir o prazo de entrega

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Trabalhar em local de ruído excessivo sem proteção auditiva

5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4

Trabalhar sem óculos de proteção

4
5
5
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4

Trabalhar com Iluminação fraca no local de trabalho

5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

Executar atividade de forma insegura

5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5

Ignorar sinalizações e placas orientadoras de segurança no ambiente de trabalho

1
5
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
2
2

Seguir as regras de segurança no trabalho

1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2

Executar atividades de forma segura
2.2 QUAL SEU NÍVEL DE CONCORDÂNCIA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES SOBRE SITUAÇÕES DE RISCO NO TRABALHO:

5
5
5
4
4
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5
4

Riscos no trabalho são determinados por vários fatores

5
5
5
2
5
5
2
4
4
5
5
5
5
5
4
4
5
2

Riscos no trabalho nunca trazem benefícios

3
1
1
2
4
3
1
1
1
1
3
1
2
1
2
3
1
2

Riscos notrabalho são de influência divina

1
1
1
4
1
3
1
1
3
1
2
1
3
3
1
5
2
4

Riscos no trabalho são negociáveis

2
4
1
2
4
4
3
2
2
2
2
5
1
2
3
2
2
2

Conhecimento científico e tecnológico resolvem todos os riscos no trabalho

2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
4
2
2
2
1
2

Riscos no trabalho são sempre visíveis

3
2
2
2
4
2
4
2
2
4
2
5
4
4
4
2
2
3

Riscos no trabalho são previsíveis

4
2
1
2
1
2
1
2
2
2
5
5
3
4
2
4
2
2

Riscos no trabalho são inevitáveis

2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2

Riscos no trabalho são determinados por apenas um fator

5
4
2
2
2
5
4
3
2
2
5
5
4
2
4
3
4
3

Riscos no trabalho são imprevisíveis
2.3 COMO VOCÊ SE AVALIA NAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:

4
4
2
4
5
3
2
2
3
5
1
5
5
2
4
4
4
2

NÃO aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade

1
2
4
2
1
1
4
2
2
1
1
1
5
1
4
2
1
4

Pressão dos colegas pode te influenciar a aceitar riscos no trabalho

4
2
4
4
5
5
2
3
3
5
1
5
1
2
4
4
5
2

Correr riscos no trabalho te desmotiva

2
1
2
3
4
3
4
3
3
4
1
3
1
3
2
2
3
2

Prefiro lidar com riscos no trabalho sozinho

3
2
2
2
1
1
4
3
3
2
1
1
1
4
3
4
2
4

Aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade

2
2
1
2
1
1
3
3
2
2
1
1
2
3
2
2
1
2

Correr riscos no trabalho te faz sentir motivado

2
1
1
2
1
3
4
4
3
1
1
1
1
4
2
2
2
4

Recompensas materiais justificam aceitação de Riscos no Trabalho

2
1
1
4
1
3
4
4
3
1
1
1
1
4
1
2
2
4

Recompensas financeiras justificam aceitação de Riscos no Trabalho

2
1
1
1
1
1
4
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
4

Reconhecimento no trabalho justifica aceitação de riscos no Trabalho

2
1
1
2
4
1
5
2
3
1
1
1
1
1
4
2
2
4

Receio de perder o emprego justifica aceitação de riscos no Trabalho
2.4 QUAL O NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM SEU CURSO QUANTO A:

5
2
4
2
5
2
4
4
4
4
5
4
5
5
4
4
5
4

Conteúdos sobre riscos no trabalho

4
2
4
1
5
3
4
2
2
4
5
5
4
4
4
4
4
4

Atividades que desenvolvam percepção de riscos no trabalho
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12.5.3. – Planilha de respostas do curso de Eletrotécnica – 2º e 3º períodos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Entrevistados
1. CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL

28 Elet
26 Elet
27 Elet
18 Elet
21 Elet
30 Elet
27 Elet
30 Elet
38 Elet
25 Elet
35 Elet
50 Elet
38 Elet
21 Elet
20 Elet
20 Elet
22 Elet
25 Elet
38 Elet
32 Elet
39 Elet

CURSO: Técnico em Eletrotécnica

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

IDADE
MODALIDADE: 1-Técnico Concomitante / Subsequente 2- Integrado

2
6
6
6
1
3
5
2
5
3
1
3
6
6
1
1
2
2
3
2
3

RELIGIÃO: 1□ Católica; 2□ Evangélica; 3□ Cristã; 4□ Agnóstico; 5□ Não Respondeu; 6□ Nen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

SEXO: 1□ M

7
6
4
8
7
5
5
5
6
6
4
6
6
5
6
6
5
8
5
6
4

RENDA FAMILIAR: 1□ Não Informou; 2□ Sem
Renda; 3□ Até R$ 500; 4□ R$501 à R$ 1.000; 5□
R$1.001 à R$ 2.000; 6□ R$2.001 à R$ 3.000; 7□
R$3.001 à R$ 4.000; 8□ Acima de R$4.000

2□ F

2. QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO
INDIVIDUAL DE PERCEPÇÃO DOS RISCO NO
TRABALHO
2.1 QUAL NÍVEL DE RISCO ESTÁ ASSOCIADO A
ESSES COMPORTAMENTOS:

5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Trabalhar sem usar EPI

4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5

Acelerar uma obra para cumprir o prazo de entrega

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Trabalhar em local de ruído excessivo sem proteção auditiva

5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
2
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

Trabalhar sem óculos de proteção

5
5
4
4
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
4
5
4
4
5

Trabalhar com Iluminação fraca no local de trabalho

5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

Executar atividade de forma insegura

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5

Ignorar sinalizações e placas orientadoras de segurança no ambiente de trabalho

1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2

Seguir as regras de segurança no trabalho

4
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
2

Executar atividades de forma segura

2.2 QUAL SEU NÍVEL DE CONCORDÂNCIA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES SOBRE SITUA

5
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5

Riscos no trabalho são determinados por vários fatores

5
4
4
2
3
4
3
4
2
2
4
5
5
5
5
2
1
1
4
5
2

Riscos no trabalho nunca trazem benefícios

1
2
3
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
5
1
2
1
2
1
1
1

Riscos notrabalho são de influência divina

1
1
2
2
2
2
4
4
2
3
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
3

Riscos no trabalho são negociáveis

1
2
2
2
2
2
5
2
2
2
4
2
1
1
2
2
2
3
2
2
5

Conhecimento científico e tecnológico resolvem todos os riscos no trabalho

1
2
4
4
2
4
2
4
2
4
2
5
1
4
1
2
2
1
2
2
2

Riscos no trabalho são sempre visíveis

1
4
4
4
2
4
1
4
2
2
2
5
5
4
2
2
2
2
2
2
2

Riscos no trabalho são previsíveis

1
2
2
3
1
2
5
4
4
2
2
5
1
2
2
4
2
5
2
4
3

Riscos no trabalho são inevitáveis

1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
4
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
2
5
2
4
2
4
2
1
2
4
4
2
5
2
4
3

Riscos no trabalho são determinados por apenas um fator
Riscos no trabalho são imprevisíveis
2.3 COMO VOCÊ SE AVALIA NAS SEGUINTES
AFIRMAÇÕES:

5
1
2
4
2
4
4
2
2
2
5
1
1
4
5
5
1
2
1
2
4

NÃO aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade

2
4
2
4
2
3
1
2
1
1
2
1
5
2
1
1
1
4
1
1
1

Pressão dos colegas pode te influenciar a aceitar riscos no trabalho

5
4
2
3
2
2
5
5
4
5
2
5
5
4
4
4
5
4
4
2
1

Correr riscos no trabalho te desmotiva

1
1
1
5
3
4
1
1
4
2
2
1
1
2
4
4
1
2
1
2
3

Prefiro lidar com riscos no trabalho sozinho

1
1
4
4
1
2
1
2
1
2
2
4
1
2
1
1
4
4
1
4
1

Aceitação de riscos no trabalho faz parte da sua personalidade

1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

Correr riscos no trabalho te faz sentir motivado

1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1

Recompensas materiais justificam aceitação de Riscos no Trabalho

1
4
1
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1

Recompensas financeiras justificam aceitação de Riscos no Trabalho

1
2
1
2
2
2
1
1
4
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2
4

Reconhecimento no trabalho justifica aceitação de riscos no Trabalho

1
4
1
4
2
2
1
1
1
2
2
1
5
2
3
2
1
4
2
2
4

Receio de perder o emprego justifica aceitação de riscos no Trabalho

5
4
3
4
2
4
4
4
4
5
2
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5

Conteúdos sobre riscos no trabalho

5
2
4
4
2
4
2
4
4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4

Atividades que desenvolvam percepção de riscos no trabalho

2.4 QUAL O NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM SEU CURSO QUANTO A:
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177
13. ANEXOS

13.1 AUTORIZAÇÃO DO CEP

178
13.2 AUTORIZAÇÃO FAETEC

179

180
13.3 TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CAMPOS DE ESTUDO IFRJ

181
13.4 TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado participante,
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Representações Sociais de Riscos no
Trabalho” por alunos dos cursos de Segurança do Trabalho, Edificações, Eletrotécnica e
Eletrotécnica” desenvolvido por Eliane Ayrolla Navega Chagas, discente do Doutorado em
Representações Sociais e Práticas Educativas (UNESA), sob orientação da Professora Dr.ª Rita
de Cássia Pereira Lima. O objetivo central do estudo é pesquisar a representação de “Riscos no
Trabalho” por alunos do curso de Segurança do Trabalho, Edificações e Eletrotécnica. O
convite a sua participação se deve ao fato que os temas “Riscos no Trabalho” estão diretamente
relacionados ao seu curso e sua contribuição é fundamental. Sua participação é voluntária, isto
é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem
como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma
maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, sua
participação e contribuição é muito importante para a execução da pesquisa.
Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas.
Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa,
e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou
posteriormente, você poderá solicitar à pesquisadora informações sobre sua participação e/ou
sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.
A sua participação, e a dos demais estudantes, será realizada por meio de entrevistas (Técnica
de grupo focal) e preenchimento de questionário, em grupo, em horário e local agendado com
seus professores, de acordo com a disponibilidade dos participantes e em comum acordo com
os professores e coordenador do curso. As atividades serão mediadas pela pesquisadora, com
tempo de duração variados. Os encontros poderão ser gravados e sua autorização se dará a partir
da assinatura deste Termo. As falas dos participantes da entrevista em grupo serão transcritas e
armazenadas, em arquivos digitais, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e sua
orientadora. A pesquisa não prevê danos e riscos à sua participação.
Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme
Resolução 466/12 e nº 510/16.

182
O benefício indireto relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é o de contribuir
coletivamente com a compreensão das representações destes temas relevantes e o benefício
direto é a possibilidade de autorreflexão das questões inerentes à sua atuação profissional.
Os resultados da pesquisa serão divulgados em artigos científicos e na dissertação. Além disso,
os resultados da pesquisa serão devolvidos as instituições participantes da mesma.
A pesquisa foi aprovada pelo CEP- IFRJ (Comitê de Ética em pesquisa) que é a instância que
tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
Nome da pesquisadora: ELIANE AYROLLA NAVEGA CHAGAS
Contato com a pesquisadora responsável:
Tel.: (0XX) 21- 26102770 / celular: 997009638
E-mail: eliane.chagas@ifrj.edu.br
Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em
participar.
Nome do participante: ________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Niterói, _____ de ____________ de 2018.

