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Os actuais sistemas industriais, caracterizados por elevada complexidade e 

especificidade, mergulhados numa envolvente em permanente mudança, atribuem um 

papel preponderante às tarefes de detecção, de diagnóstico, de recuperação e, 

principalmente, de decisão. Neste contexto, a actividade de manutenção revela-se de 

primordial importância, estando a sua ineficácia associada a elevados custos para a 

organização. 

0 estudo que aqui se apresenta insere-se numa Indústria de Pneus de grande dimensão, 

numa das suas áreas de manutenção. O objectivo geral prende-se com uma 

aproximação ao trabalho real, identificando as particularidades, as oportunidades e os 

constrangimentos a que esta actividade está sujeita, dando conta dos factores que 

intervêm como perturbações, diminuindo a robustez do sistema e a adaptabilidade dos 

trabalhadores, podendo conduzir a desvios à regulação. 

Especificamente, dirigiu-se um olhar sobre o processo de decisão face a duas avarias 

particulares por parte de três sujeitos de meia idade, responsáveis pelos três turnos que 

constituem a referida área de manutenção. Usando duas situações simuladas, 

construídas por uma equipa de especialistas, procurou-se verificar em que medida 

factores como a formação académica de base, a formação profissional a que foram 

submetidos, o seu património experiencial (historial profissional) e os seus 

metaconhecimentos condicionam os modos de diagnóstico - representação do 

problema, pesquisa de informação, comportamentos de cooperação, apoio sobre o 

écran das máquinas e desenvolvimento de actividades meta-funcionais - de resolução 

dessas avarias - ponderação das alternativas, recursos utilizados, regras e níveis de 

decisão, exposição ao risco e tempo de decisão - e, finalmente os comportamentos de 

verificação do impacto das reparações efectuadas. 



Foi ainda objectivo identificar a natureza dos "erros" evidenciados pelos sujeitos em 

estudo quando confrontados com as referidas simulações, procurando encontrar-lhes 

um sentido pluricausal, isto é, não os atribuindo de imediato a factores instrínsecos aos 

mesmos, mas considerando igualmente os factores que lhes são contingenciais. 

A informação recolhida pelas verbalizações dos sujeitos durante as entrevistas foi 

categorizada, utilizando a técnica de análise de conteúdo, àqual foram 

complementados os dados obtidos através de outras metodologias, como a análise 

documental e a recolha exaustiva de avarias ocorridas ao longo de 12 meses. 

Dos resultados emergiu a elaboração de uma proposta para a organização em causa, 

por um lado em termos da concepção de projectos formativos ajustados às reais 

necessidades dos sujeitos em causa e, por outro lado, em termos de uma intervenção 

sobre a própria realidade de trabalho. 



ABSTRACT 

The current industrial systems, characterised by high degree of complexity and 

specificness, inserted in an environment in permanent change, attribute a predominant 

role to the tasks of detection, diagnosis, recovery and principally decision. It is in this 

context that the maintenance activities take a place of importance. It is at such times 

that inefficiency can represent high costs to the company. 

This study takes place in a company inserted in the tyre industry, more precisely in one 

of the maintenance areas. The main goal is to get close to the real work, identifying the 

particularities, the opportunities and the constraints to which the maintenance is 

subjected, as well as the factors that intervene as disorders, decreasing the endurance 

of the system and the adaptability of the workers. This could lead to the deviations 

from regulations. 

Specifically, a view of the decision process was taken in race to the two particular 

breakdowns, on the part of three middle age workers, responsible for the three shifts of 

the area in question. From two simulated situations, constructed by an expert team, we 

try to verify in which degree factors like the basic academic training, the professional 

training to which they had been submitted, their experience and their meta-knowledge, 

condition the ways of diagnosis - representation of the problem, information research, 

the behaviour of co-operation, the support on the screen machines and the 

development of meta-functional activities - the methods of resolution of those 

breakdowns - alternatives pondération, resources used, rules and decision levels, risk 

exposition and time decision and finally the behaviour of the verification of the impact 

of the repairs implemented. 



It was also a goal try to identify the nature of the "errors" showed by the subjects 

when they face the simulated situations refered, trying to find a pluricausal sense, that 

is, not attribute them immediately to intrinsic factors, but considering also the 

contigents ones. 

The collected information from the verbalizations of the subjects during the interviews 

was categorised, using the content analisys technic which were complemented with 

data got through other methodologies, like the documental analysis and the exaustive 

breakdowns collection, ocorrued in a period of 12 months. 

From the results it came up the elaboration of a training proposal for the organisation, 

in terms of a training project adjusted to the real needs of the subjects and, on the 

other hand, in terms of an intervention on the work reality itself. 



Les systèmes industriels actuels, caractérisés par un haut degré de complexité et de 

spécificité, plongés dans un environnement en changement permanent, accordent un 

rôle prépondérant aux tâches de diagnostic et de récupération et donc aux procédures 

de décision. C'est dans ce contexte que les activités d'entretien sont tenues pour être 

d'une importance particulière, leur inefficacité pouvant conduire à une augmentation 

significative des coûts de fonctionnement de l'entreprise. 

Cette étude a été développée au sein d'une entreprise de production de pneus, et plus 

précisément, dans l'un de ses départements d'entretien. L'objectif général a été 

procéder à une approche du travail réel, afin d'en identifier les particularités ainsi que 

les constraintes auxquelles il est soumis. On a rendu compte des facteurs qui, en 

perturbant l'activité, diminuent la robustesse du système et l'adaptabilité des 

travailleurs, pouvant conduire à des failles dans les procédures de régulation. 

Une approche particulière a été menée quant aux processus de décision, face a deux 

situations particulières de panne, des responsables des trois équipes du secteur 

d'entretien analysé. En recourrant à deux situations simulées, conçues par des experts, 

on a cherché à vérifier dans quelle mesure des facteurs comme la formation 

académique de base, la formation professionnelle suivie, le patrimoine expérientiel 

(l'histoire professionnelle) et les métaconnaissances conditionnent: - les modes 

particuliers de diagnostic, exprimés dans la représentation du problème, la recherche 

d'informations, les comportements de coopération, le recours à l'écran des machines et 

le développement d'activités méta-fonctionnelles; - les modes de résolution des pannes, 

exprimés dans la pondération des alternatives, les ressources utilisées, les règles et 

niveaux de décision, l'exposition aux risques et le temps de décision; - et les 

comportements de vérification de l'impact des réparations effectuées. 



On a cherché également à identifier la nature des "erreurs" commises par les sujets, 

quand ils étaient confrontés aux situations simulées, en leur donnant un sens 

pluricausal, à savoir, sans mettre en relation univoque avec des facteurs intrinsèques 

aux individus, mais en considérant aussi le poids des contingences. 

L'information recueillie grâce aux verbalisations des sujets durant les entretiens a été 

organisée en catégories, recourrant à une technique de l'analyse du contenu. Ce 

matériel a été complété des données obtenues par d'autres méthodologies, comme 

l'analyse de documents et le recueil exaustif des pannes enregistrées sur une période de 

12 mois. 

Les résultats de cette étude ont conduit à l'élaboration d'une proposition 

d'intervention qui conjugue un programme de formation ajusté aux nécessités réelles 

des opérateurs et une amélioration de certains aspects de leur situation de travail. 



I. Introdução 1 

II. Enquadramento teórico 10 

1. Representações no trabalho e trabalho de representação 11 

2. Os factores envelhecimento e experiência no processo de decisão 20 

3. O erro humano como limite da capacidade adaptativa 27 

4. A abordagem ergonómica e as práticas formativas 34 

IH. Trabalho empírico 45 

1. As opções metodológicas 46 

2. A história do projecto 52 

3. A empresa 61 

4. A área IH da manutenção 67 

5. A actividade de manutenção 74 

6. Metodologia 78 

6.1 Objectivos 78 

6.2 Hipóteses 79 

6.3 Sujeitos 81 

6.4 Situações simuladas 85 

7. Apresentação e análise dos resultados 86 

7.1 Entrevistas 86 

7.2 Levantamento das avarias 114 

7.3 Integração dos dados qualitativos e quantitativos 120 

IV. Considerações finais 124 

V. Referências bibliográficas 134 



1 

PARTE I - INTRODUÇÃO 
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Vivemos numa civilização orientada para a mudança. As transformações manifestam-se com uma tal 

intensidade e rapidez que, ainda mal maturamos novas formas de actuação e já se avizinham no 

nosso horizonte outras. A estabilidade e a tradição de outros tempos deram lugar a uma mudança 

constante que exige um repensar e um recriar da nossa posição no mundo, dentro e fora do trabalho. 

Visando garantir a sua competitividade, também as empresas desencadeiam os seus esforços no 

sentido de controlarem ao máximo os efeitos da inevitável mudança, o que passa, necessariamente, 

por um reorientar dos seus olhares sobre algumas dimensões, outrora menos valorizadas. É neste 

contexto que a noção de competência tem vindo a assumir um estatuto mediático. Cada vez mais se 

reconhece a dependência das empresas de uma boa gestão do seu capital de competências, muito 

mais do que outros recursos, como os materiais. Entramos assim na era do saber, onde as exigências 

de flexibilidade de um sistema sócio-técnico de produção se acentuam, desvirtuando conceitos como 

o de tarefa, filiados em modelos tayloristas. 

Todavia, a definição de competência está ainda longe de ser universal, já que a encontramos 

associada às qualificações, aos saberes-fazer, entre outros. Podemos, contudo, identificar-lhe um 

traço básico e que se prende com o seu carácter indissociável da prática de uma actividade, razão 

pela qual só tem sentido se contextualizada. Assim, competência não é um estado, mas sim um 

processo, pois envolve a mobilização de saberes, combinando os elementos diversos presentes na 

situação e recursos vários, como operações de raciocínio, conhecimentos, activações de memória, 

capacidades relacionais, etc. 

Uma dimensão que merece especial atenção diz respeito a uma particularidade do processo de 

mudança. Trata-se do obrigatório confronto com configurações mal definidas. A incerteza, 

companheira fiel do mundo do trabalho, associada ao efémero da informação, acaba por atribuir um 

valor inquestionável a competências como a adaptabilidade, a gestão de imprevistos, a antecipação, a 

resolução de problemas, a decisão eficaz, competências estas designadas por alguns de 

"transversais". 
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O tomar consciência desta crescente e vital dependência organizacional do homem na gestão da sua 

actividade, conduziu ao desenvolvimento de estudos dos modos operatórios e da chamada 

Inteligência Artificial, no âmbito das Ciências Cognitivas. Procura-se compreender como é que os 

indivíduos colocam os problemas e inventam as soluções adequadas. As representações são 

supostamente definidas e colocadas em memória artificial sob a forma de símbolos que os programas 

informáticos manipulam (Weill-Fassina, Rabardel, & Dubois, 1993). O objectivo último seria 

substituir, parcial ou totalmente, a intervenção humana, considerada menos fiável do que os sistemas 

considerados "inteligentes". No entanto, esta tentativa de sobrevalorização dos automatismos 

revela-se arriscada, na medida em que parte de alguns pressupostos, no mínimo, questionáveis. Em 

primeiro lugar assume-se que há sempre possibilidade de conhecer e dominar, na sua plenitude, os 

contextos de trabalho. Porém, o quotidiano aí vivido deixa transparecer a fragilidade dos sistemas 

técnicos, por mais rigorosa que tenha sido a sua concepção, motivo pelo qual não se pode deixar de 

reservar ao homem um lugar de destaque, por exemplo, no que diz respeito ao processo de decisão. 

Por outro lado, parte-se da ideia de que a inteligência é algo universal e que se prende com a 

feculdade de resolver um problema, consequentemente passível de ser "transferida" para os sistemas 

inteligentes. Todavia, verifica-se que os processos cognitivos, nomeadamente os complexos, são 

sistémicos, isto é, contingentes ao sistema em que são activados. Concretamente, quando falamos em 

tomada de decisão, não podemos ignorar os diversos Êtctores que concorrem para a sua emergência, 

como é o caso dos de natureza organizacional e cultural, entre outros. Deste modo, nem tudo é 

formalizável e implementável pelas metáforas computacionais. 

A este respeito, Varela (1989) avança com o conceito de "cognição situada", salientando o carácter 

vivo e dinâmico dos fenómenos cognitivos. A inteligência é algo que se constrói na própria acção e 

que não é independente da temporalidade de que se reveste a vida do sujeito, sendo sensível à sua 

história, ao seu enquadramento cultural e social. Deste modo, o referido autor acentua a ideia de que 

a característica mais importante de toda a cognição viva é a capacidade de colocar questões 

pertinentes que vão surgindo durante o desenrolar da nossa existência. 

E toda esta alquimia que despertou o meu interesse no presente estudo pelo processo de decisão em 

contexto real de trabalho. Assim como outras actividades cognitivas complexas, também a tomada 

de decisão foi analisada ao longo dos tempos, tendo como base diferentes tipos de preocupação que 

nem sempre reflectiram a sua dimensão dinâmica e contextual, consistente com o anteriormente 
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referido. De facto, esta problemática tem vindo a ser estudada desde Adam Smith e J. Bentham, cuja 

abordagem assume um carácter eminentemente económico e normativo, uma vez que parte do 

pressuposto de que o homem consegue dispor de toda a informação que necessita para decidir de 

forma certa. Ele tem possibilidade de dominar todas as alternativas, assim como as consequências 

das mesmas (Guilford, 1980), já que se situa num mundo com propriedades bem definidas e 

suficientemente estáveis para favorecer a esperada decisão "correcta". 

Muito mais tarde, autores como Bernard (1938) e Simon (1947,1957) (citados por Guilford, 1980) 

começam a preocupar-se não com o carácter normativo da decisão, mas sim com o seu carácter 

descritivo, questionando a possibilidade do decisor conhecer todas as variáveis e informação 

pertinente para decidir. Concretamente, o conceito de "racionalidade limitada" privilegiado por 

Simon, vem demonstrar que, na verdade, as pessoas são limitadas a processar informação, razão pela 

qual não lhes é possível apreender todas as alternativas e dimensões que envolvem uma decisão. O 

decisor apenas tem possibilidade de conhecer algumas alternativas e de criar outras. 

Se considerarmos que os sistemas actuais são trespassados por elevada complexidade, dinâmica e 

alguma incerteza, facilmente compreendemos a ingrata missão que compete ao decisor em ponderar 

e julgar o custo e o benefício das alternativas que estão ao seu alcance (Rasmussen, 1991). Tal ideia 

conduz-nos à noção de probabilidades de certos factos ocorrerem, probabilidades que são avaliadas 

de forma subjectiva pelo sujeito decisor. 

Para a criação desta probabilidade subjectiva muito concorrem os valores que o sujeito tem sobre a 

utilidade das diferentes alternativas. Deste modo, podemos afirmar que as decisões não se baseiam 

em critérios de indiscutível objectividade, rigor e eficácia, não em termos de optimização, mas 

reflectindo critérios de satisfação (Matlin, 1989). 

Esta posição é também sublinhada por Lindsay et Norman (1977) ao referirem o conceito de 

"utilidade subjectiva" - as pessoas, ao decidirem, atribuem determinado valor relativo a cada 

alternativa, valor esse nem sempre ponderado com base em critérios lógicos. 

Em termos organizacionais, Cabral-Cardoso (1996) acentua a comunhão de diversos autores no que 
diz respeito aos factores que concorrem para a tomada de decisões reflectindo, não tanto os de 
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natureza racional, mas sim outros como o poder e a influência exercida por alguns indivíduos ou 

grupos. 

Procurando confrontar a bagagem das contribuições teóricas no âmbito da Psicologia do Trabalho 

com a análise de uma situação real de trabalho em Portugal, o presente estudo visa caracterizar o 

processo de decisão levado a cabo num contexto marcado pela incerteza, pressão de tempo e risco. 

Estes são, sem dúvida, alguns dos traços que constituem o denominador comum das actuais 

realidades de trabalho, como resultado das suas recentes evoluções; mais concretamente, o desafio 

que me propus abraçar foi o de proceder a uma aproximação à actividade de manutenção industrial, 

actividade esta de valor estratégico, pois apenas alguns minutos de paragem das máquinas produtivas 

poderão representar elevados custos financeiros para a empresa. 

O confronto com o contexto real, onde o trabalho empírico foi desenvolvido, conduziu ao 

aprofundar de algumas temáticas, como é o caso dos "esquemas de acção". 

Estudos vários mostram a habilidade que o ser humano possui em registar estruturas de 

conhecimento que lhe permitem, em situação, estabelecer correlações entre os acontecimentos, 

favorecendo-lhe a capacidade para lhes atribuir significado e adoptar um comportamento mais 

pró-activo. 

Neste trabalho procura-se considerar os "esquemas de acção", adoptando a definição de Rumelhart 

(citado por Sébillotte, 1993) de acordo com o qual se trata de blocos de conhecimentos que 

construímos para e durante a acção. Assim, uma dimensão que merece particular atenção, diz 

respeito ao estudo das representações no e para o trabalho. Trata-se de considerar as representações 

enquanto produtos que favorecem a gestão da actividade pelo sujeito e, por outro lado, enquanto 

processos, pois o próprio sujeito não assiste passivamente à construção das suas crenças, 

conhecimentos, metaconhecimentos e saberes; pelo contrário, ele age sobre essa construção. Esta 

temática será abordada no capítulo 1 do enquadramento teórico desta exposição. 

Perante as novas demandas que hoje são colocadas ao trabalhador, em termos do seu manancial de 

competências, a promoção de cursos de formação profissional afigura-se uma das soluções mais 

tentadoras. Contudo, as práticas têm-se revelado incapazes de dar resposta a grande parte dos 
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problemas para que forain criadas. É indispensável que estas sejam implementadas e conduzidas, 

tendo em vista as orientações da pesquisa inseridas na problemática da "idade e trabalho", já que, 

pelo inevitável envelhecimento da mão-de-obra, a formação não poderá ignorar a população a que se 

dirige, necessitando de uma ruptura com as pedagogias tradicionais e adoptando um novo paradigma 

apoiado num modelo andragógico. 

Consequentemente, uma ênfase muito especial tem que ser dada ao factor experiência, quando 

pensamos em formação profissional de adultos activos, já que, esta transporta consigo todo um 

conjunto de estratégias muito úteis, quando o seu detentor se confronta com a tarefa. É o caso das 

chamadas actividades metafuncionais. O capítulo 2 da parte II é reservado a esta matéria. 

Ao estudarmos o processo de decisão em certos contextos de trabalho, somos conduzidos a um 

exercício de reflexão sobre os desvios que o sujeito deixa transparecer no seu desempenho face ao 

que de si é esperado. Esta problemática é desenvolvida no capítulo 3 da parte II desta exposição, 

tendo sempre por referência a ideia de que, o erro só pode ser considerado humano, quando o seu 

autor teve possibilidade de o evitar. Perante os constrangimentos a que está submetido, resta ao 

sujeito uma "margem de manobra" que ele procura gerir da melhor forma, tendo em vista atingir as 

exigências do trabalho prescrito. Deste modo, sob pena de hipotecar a nossa análise a uma visão 

parcelar e limitada, o estudo do "erro humano" deverá sustentar-se sempre numa abordagem 

pluricausal. 

Finalmente, no capítulo 4, da mesma parte, procurou-se abordar a dupla ergonomia e formação, 

acentuando o papel da análise ergonómica do trabalho não só ao nível da concepção de programas 

formativos mais consistentes com as reais necessidades, mas também na implementação de 

intervenções sobre a própria realidade de trabalho, objectivos conseguidos graças ao envolvimento 

colectivo dos diversos parceiros do cenário laboral. 

O trabalho empírico que aqui se apresenta desenvolveu-se numa indústria de grande dimensão que se 

dedica ao fabrico de pneus para o sector automóvel, numa das suas três áreas da manutenção 

remediativa. O confronto sistemático com o referido contexto associado a algumas opções de 

carácter teórico, evoluíram como parceiros de uma dança, conduzindo a sucessivas orientações e 

reorientações. 
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A necessidade de limitar, de algum modo, a realidade em análise, levou à escolha dos três 

responsáveis de turno que constituem a referida área, como sujeitos do estudo. No entanto, tal não 

impediu o contacto com outros elementos da organização, capazes de, directa ou indirectamente, 

fornecerem dados que permitissem a elaboração de uma imagem o mais fiel possível do contexto em 

causa - especificamente, as estratégias e políticas da empresa, as práticas de gestão do pessoal, a 

organização do trabalho, os estilos de liderança privilegiados, as modalidades de comunicação e de 

cooperação, os constrangimentos da actividade, entre outros. 

Os objectivos perseguidos prenderam-se, por um lado com a caracterização da actividade de 

manutenção, nomeadamente os factores que a facilitam e os factores que a limitam; por outro lado, 

procurou-se apreender as representações dos três sujeitos em causa. 

O acesso a esquemas de acção, considerados como representações dos procedimentos de 

diagnóstico e de resolução de avarias, foi então um dos objectivos deste trabalho, concretamente ao 

nível das práticas levadas a cabo pelos três responsáveis de turno. 

Em termos metodológicos, recorreu-se ao uso de situações simuladas de avaria, construídas por uma 

"equipa de especialistas", próximas das situações com que habitualmente os sujeitos se confrontam, 

tendo em vista a possibilidade de estabelecer comparações sistemáticas. 

Partindo do princípio que as representações não são meros espelhos da realidade, nem meras 

acumulações de experiências, mas sim construções e reconstruções que o sujeito faz subjectivamente 

ao longo da sua história, desenvolveu-se esta démarche em torno de um processo de categorização e 

composição das produções verbalizadas de um sujeito em relação a outro, procurando encontrar-lhe 

um sentido e, principalmente, uma coerência. Por esta razão, é atribuído a estes actores um papel de 

relevo, na tentativa de abordar factores diferenciais que caracterizam e distinguem os seus modos 

operatórios, nomeadamente os estilos cognitivos, as dimensões personalísticas, as atitudes face aos 

sistemas envolventes, a imagem que possuem de si próprios e dos seus saberes e a sua história de 

vida profissional e experiências formativas. 
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O conjunto dos dados apurados encaminhou a análise no sentido de uma comparação dos processos 

de decisão em termos de estilos profissionais, fortemente marcados pela postura de liderança. Aqui 

se salienta a definição de Faverge (1974, p.93, citado por Karnas, 1982) de acordo com o qual "o 

estilo é criado e construído no exercício da actividade ao mesmo tempo que ele é a fonte de 

expressão dos modos de acção do homem". Contudo, as comparações efectuadas tiveram sempre 

como pedra angular a diversidade dos comportamentos e dos modos operatórios, tendo por base a 

perspectiva de Leplat (1985), já anteriormente referida e, de acordo com a qual, o erro só pode ser 

considerado humano quando se faz acompanhar de intencionalidade por parte de quem o pratica; 

consequentemente, procura-se conceber aqui os "erros" como desvios ao prescrito, como limites da 

capacidade adaptativa dos sujeitos. 

Uma vez que o presente estudo focaliza a sua atenção sobre os mecanismos cognitivos, não pode 

deixar de incluir a problemática organizacional e as relações de interdependência que se estabelecem 

no seu seio. Consequentemente, procurou-se destacar as exigências, os constrangimentos efectivos 

colocados à actividade de manutenção, concretamente, aqueles de que são alvo os três responsáveis 

de turno em estudo. Através do conhecimento destes e das representações evidenciadas pelos 

sujeitos, procurou-se atingir dois grandes objectivos: antes de mais elaborar algumas sugestões, 

essencialmente ao nível da organização do trabalho do sector em causa, já que esta, se melhorada, 

poderá ter um impacto directo sobre os próprios estilos profissionais adoptados; pretendeu-se ainda, 

contribuir para a realização de práticas formativas mais ajustadas à realidade dos sujeitos, tendo 

sempre presente o trabalho real. 

Conforme nos disseram Leplat et Cuny (1977), embora não sejam as únicas, as técnicas de entrevista 

e verbalização são geralmente utilizadas para aceder aos conhecimentos e às características mentais 

dos sujeitos, quando envolvidos em tarefas complexas. Assim, pelo contacto directo com os próprios 

sujeitos, procurou-se uma aproximação ao trabalho real, recorrendo a situações de entrevista (de 

exphcitação do conhecimento tácito) que visaram apurar dados sobre o seu percurso escolar, 

profissional e formativo, os seus metaconhecimentos, a imagem e as relações que estabelecem com a 

sua envolvente de trabalho, isto é, com os elementos físicos, organizacionais e humanos que a 

constituem e as suas representações perante os dois problemas técnicos veiculados pelas duas 

situações simuladas. 
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Considerando que as representações são dinâmicas e que a capacidade para as exteriorizar pela 

palavra varia de momento a momento, os dados apurados nas entrevistas, relacionadas com as 

referidas situações simuladas, foram restituídos aos seus oradores, verificando, ou não, a sua 

estabilidade. 

Finalmente partindo do pressuposto de que não há uma metodologia universal, única detentora de 

valor de "cientificidade", mas que toda a pesquisa poderá beneficiar da diversidade, procurou-se 

complementar o trabalho de entrevista e de análise do seu conteúdo com o levantamento de cinco 

situações de avaria específicas, concretamente sobre as suas ocorrências e tempos utilizados com as 

suas reparações, pelas três equipas chefiadas, respectivamente, pelos três sujeitos em estudo. Visou-

-se, ultrapassar algumas das limitações dos dois tipos de metodologia, a qualitativa e a quantitativa, 

estabelecendo algumas relações entre os dados obtidos por ambas. 
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PARTE II - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1. Representações no trabalho e trabalho de representação 

"As representações para a acção são consideradas como 

redes de crenças, de conhecimentos, de saberes, de 

saberes-fazer e de sensações, experimentadas, construídas 

e seleccionadas ao longo da história do sujeito, a partir da 

experiência, da intenção e das necessidades da acção. Elas 

asseguram, em troca, o guia e a organização da acção 

tendo em vista a adaptação da conduta ao seu fim ..." 

(Teiger, 1993,p.317) 

Considerar as representações para a acção pode revelar-se uma estratégia de elevada utilidade, 

quando as pesquisas a desenvolver se inserem em campos como a formação e o conhecimento e 

melhoramento das situações de trabalho. Ao abordarmos as representações para a acção, de acordo 

com a definição supracitada, estamos a dar conta da sua vertente enquanto produtos, que permitem 

guiar e organizar a acção do sujeito e da sua dimensão enquanto processos, já que este não é um 

mero espectador da formação das suas representações. É através destas, que activamente ele 

constrói e estrutura os seus saberes no quadro das interacções que estabelece com a sua envolvente, 

não só para a utilizar, mas também para agir sobre ela, num processo dinâmico de "assimilação-

acomodação" (Weill-Fassina, 1993). 

Aceder às representações individuais é procurar mergulhar nas profundezas dos significados 

"privados", nos seus modos de construção e de evolução no exercício da actividade do sujeito. 

Conforme nos diz Weill-Fassina (1993, p.20), trata-se de abordar as "discriminações e as 

diferenciações perceptivas, as pesquisas de associações causais, as avaliações, os controlos de 

conduta, as antecipações das novas propriedades da situação, a construção de estratégias e de 

tácticas que conduzem no final à construção de esquemas de acção". 
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Um aspecto que merece particular destaque é o facto das representações dependerem fortemente da 

finalidade e intenção do sujeito, quando ele se encontra numa determinada situação. São as 

necessidades, as motivações, os metaconhecimentos e as competências que conduzem o sujeito a 

redefinir e organizar, de um modo subjectivo e dinâmico, as suas actividades representativas. 

As representações possuem ainda uma função antecipadora da acção futura bem como dos seus 

efeitos, característica de grande valor heurístico na gestão da actividade pelo sujeito. 

Justifica-se este capítulo, representações no trabalho e trabalho de representação, pela tentativa de 

dar conta da importância das representações do sujeito no contexto real de trabalho e sublinhar o 

papel que ele próprio desempenha na sua construção e evolução. 

1.1 Categorizações e esquemas de acção 

A bagagem experiencial transportada pelo sujeito, associada às características e constrangimentos da 

situação, permitem-lhe fazer apelo ao que alguns autores chamam de "invariantes estruturais em 

memória". 

E a partir da sua experiência que o sujeito procede a categorizações e à elaboração de esquemas de 

acção, de acordo com classes de situações que ele guarda e transporta para o momento em que se 

confronta, não só com o já conhecido, mas também com a novidade. 

Podemos então definir esquemas como as "estruturas que permitem representar os conceitos 

guardados em memória e que podem representar entidades diversas como objectos, acontecimentos, 

acções, sequências de acções e podem descrever estas entidades com níveis de abstração variados" 

(Falzon,1989,p.l3). 

Uma dimensão de especial interesse quando se aborda esta problemática, prende-se com a relação 

das representações com a "objectividade do mundo". Diferentes parecem ser as posições assumidas 

por alguns autores. Giraudo (1993, citado por Dubois, Fleury, & Mazet, 1993), por exemplo, 

assume um ponto de vista algo radical, na medida em que considera existir uma representação da 
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realidade como "verdadeira"; as restantes são consideradas desvios a esta, que possui o estatuto de 

ponto de referência para eventuais comparações. Trata-se assim de uma abordagem 

predominantemente funcionalista. 

Por seu lado, Sébillotte procura abandonar esta dualidade (verdadeiro/falso) para considerar a 

existência de uma diversidade de representações que poderão ser consideradas igualmente válidas. 

Também Dubois et ai desenvolvem a sua pesquisa dando expressão à pluralidade de pontos de vista 

e salientando a dificuldade em eleger um único como verdadeiro (Dubois, Fleury, & Mazet, 1993). 

Um outro aspecto a considerar é que as próprias representações não permanecem fixas e estáveis. 

Sendo elas construídas na e para a acção, herdam desta última o seu carácter temporal e dinâmico. 

A par desta variabilidade intra-individual, assiste-se também a uma variabilidade inter-individual, uma 

vez que, diferentes sujeitos ao se confrontarem com uma situação semelhante (dificilmente igual), 

fazem apelo às suas representações, representações essas que, naquele momento, fazem parte da sua 

identidade e história individual e, por essa razão, únicas. Trata-se deste modo, de uma construção 

que ocorre num determinado momento com recurso a esquemas de acção, ou seja, a blocos de 

conhecimentos que edificamos (Rumelhart, 1978 citado por Sébillotte, 1993). 

Para Rumelhart e Norman (1978) há certas informações que são particulares à situação, enquanto 

que, outras possuem um carácter mais geral (representando a abstracção do que é particular). Deste 

modo, as representações relativas aos acontecimentos específicos não são mais do que o apelo ao 

esquema geral desse acontecimento tipo. Contudo, os esquemas podem mostrar-se pobres para dar 

resposta a uma dada situação e, nessa altura, procura-se a emergência de um novo esquema. Quando 

tal não é conseguido com sucesso, a situação é como que "decomposta" em várias sub-situações que 

serão interpretadas à luz de diferentes esquemas (Sébillotte, 1993). 

Uma outra particularidade dos esquemas, salientada pela autora previamente referida, é a forma que 
assume a sua arquitectura. Trata-se de uma estrutura que respeita uma certa hierarquia, permitindo a 
um esquema ser parte integrante de outro esquema de nível superior. Por outro lado, os esquemas 
podem ainda ser encarados como uma combinação de vários sub-esquemas, cada um dos quais 
representativo de um certo conceito. 
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No momento da evocação de um esquema, entram em jogo informações diversas que passam não só 

pela identificação e categorização da situação, como pelo resultado da acção, meios de o obter e os 

pré-requisitos que deverão estar presentes. 

São então certos traços da situação que possibilitam a activação de um esquema que existe em 

memória, ou seja, a sua evocação. Seguidamente é este esquema que vai fevorecer uma pesquisa 

orientada na direcção dos dados disponíveis na situação, permitindo ao sujeito uma analise subjectiva 

dos mesmos. É graças a este processo que o sujeito aceita ou não o esquema evocado. Quando, após 

este processo de "interpretação", o sujeito considera o esquema desadequado, ele rejeka-o e 

pesquisa um outro (Falzon, 1989). Este autor apela ainda para a grande vantagem deste processo de 

avaliação operado pelo sujeito já que, muitas vezes, os esquemas evocados assentam em informações 

pouco consistentes e/ou incompletas. 

1.2 Modalidades e condições de evolução das representações 

As interacções que o sujeito estabelece com a sua envolvente passam por processos de diagnóstico e 

caracterização das situações que, condicionadas pelos fins que ele próprio persegue, têm por 

finalidade o planeamento da sua acção. São estas interacções que merecem, por parte do 

investigador, especial destaque, já que é através da sua apreensão que se torna possível uma reflexão 

sobre as evoluções que ocorrem no próprio sujeito, em grande medida fruto das suas vivências, e 

sobre os elementos que, num determinado momento, distinguem as representações de diferentes 

sujeitos. 

Para que tal se torne viável, mais uma vez se compreende o papel relevante dos trabalhadores, já 

que, são as suas práticas, são os seus discursos que vão permitir uma aproximação ao que Dolle 

(1987, citado por Weill-Fassina, 1993) chama de "equilíbrio dinâmico em perpétua evolução entre o 

operador e o seu meio". 

Em contextos reais de trabalho de alguma complexidade, numerosas são as dimensões e os pontos de 

referência articulados e reinterpretados pelo sujeito para gerir a sua acção. Para além dos dados que 

ele subjectivamente apreende da situação, suas exigências e constrangimentos, ele tem a considerar 
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os seus próprios saberes e saberes-fazer, no fundo, ele tem que ponderar a imagem que possui de si 

próprio enquanto pessoa e enquanto profissional. Interessante é conseguir entrar por estes "terrenos 

privados" e conseguir compreender como é que o indivíduo se representa numa determinada acção. 

Contudo, estes processos são marcados por uma dinâmica em constante evolução. Graças à 

experiência profissional, o sujeito é cada vez mais capaz de desenvolver novas formas de representar 

e se representar na acção. Através deste processo, as representações já construídas acabam por abrir 

portas à antecipação, à previsão das consequências de certa acção, tornando o individuo menos 

reactivo e mais pró-activo. Por esta razão, também os metaconhecimentos são alvo de mudança uma 

vez que acompanham a própria transformação do sujeito ao longo da sua história de vida 

profissional. 

É toda esta variabilidade intra e inter-individual que deve ser tomada em conta, na tentativa de 

construir situações de trabalho que não ignorem este rico e, claro está, complexo emaranhado de 

vivas representações. Para isso, há que deixar morrer as procuras de uma verdade absoluta 

concentrada numa única representação. 

1.3 Resolução de situações de avaria e (re)coustrução de representações 

A actividade que se prende com a resolução de situações de avaria possui certas particularidades 

que, de certo modo, a distinguem de uma corrente situação de resolução de problemas. A principal 

razão de tal distinção prende-se com a existência de uma fase que antecede a própria definição do 

problema - o dignóstico. Esta pimeira etapa é crucial em todo o processo, já que através de tarefas 

de pesquisa, o sujeito vai elaborando sucessivas representações da situação, representações essas que 

lhe vão permitir definir o problema e, consequentemente, agir sobre ele. 

Digamos que são vários os factores que concorrem para essa definição. Antes de mais, as 

representações que ele próprio possui em memória e que evoca, no momento em que se confronta 

com a situação de avaria. São alguns indicadores da situação numa fase inicial, os sintomas, que lhe 

permitem fazer apelo a informações que resultaram de acontecimentos passados e que agora poderão 

ser úteis na definição do problema, culminando na elaboração de uma "representação de sentido" 
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(Bertrand & Weill-Fassina, 1993). É aquilo que Falzon (1989) chaîna de "representações 

circunstanciais", que tornam possível ao sujeito o tratamento de uma situação particular e 

desenvolver um comportamento adaptado às mutações do meio. Deste modo, se compreende a 

importância de que se reveste a informação presente na situação, informação essa nem sempre muito 

acessível. 

Finalmente, há que considerar os fins que o sujeito fixa em termos da resolução do problema, uma 

vez que se podem caracterizar por mais ou menos ambição, conduzindo a práticas que envolvem 

mais ou menos investimento. Note-se que este processo não é imediato, mas sim repetido e 

reformulado até que o sujeito considere ter uma noção, para si, suficientemente clara das causas da 

avaria. Trata-se de um processo de sucessivas (re)construções de representações que vão permitindo 

ao sujeito avançar em direcção ao fim que ele persegue, isto é, a identificação da situação-problema. 

É pelo seu carácter de utilidade, pois favorecem o planeamento e a gestão da acção futura, que 

Ochanine (1978, citado por Bertrand & Weill-Fassina, 1993) as baptiza de "representações 

operativas". No entanto, o mesmo autor faz apelo à necessidade de sermos cautelosos 

relativamente aos juízos que fazemos destas representações, uma vez que nem sempre são ajustadas 

às situações-problema que o sujeito tem em mãos. 

Partindo de uma análise mais alargada no tempo e não apenas centrada numa situação particular, 

podemos dizer que a experiência de situações de avaria e reparação modifica, não só a estrutura e 

conteúdo das representações, como também o tipo de controle de actividade exercido à sua custa, 

que vai desde um nível mais difícil, pelos mecanismos cognitivos postos em prática, até um nível 

mais automatizado e menos pesado (Bertrand & Weill-Fassina, 1993). Os sujeitos mais inexperientes 

orientam, por exemplo, muito mais a sua pesquisa pelos elementos que caracterizam o dispositivo e 

que são seleccionados de acordo com a similaridade que apresentam com elementos conhecidos. 

Quando o sujeito é confrontado com uma situação, no âmbito de qualquer conhecimento finalizado 

que permita o tratamento imediato da situação, ele pode evocar conhecimentos não finalizados por 

um objectivo, isto é, um saber mais genérico ou conhecimentos finalizados por outros objectivos 

adquiridos noutros contextos (Falzon, 1989); à medida que vai ganhando mais experiência, ele tende 

a basear-se predominantemente nas funções que o dispositivo possui, estabelecendo relações 

pertinentes entre os seus elementos. Por seu lado, os mais experientes, apesar de continuarem a 

considerar as relações funcionais entre os elementos do dispositivo, fazem-no de uma forma mais 
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orientada, na direcção das sub-funções que concentram a anomalia. Após sucessivos controlos e 

respectivos resultados, procura-se então chegar às dimensões potencialmente defeituosas, num 

processo constante de atribuição de significados. É o que Rasmussen (1979) chama de "fero" ou 

"intuição do reparador" (Falzon, 1989). Através de regras de acção semelhantes a procedimentos, o 

sujeito consegue diagnosticar a situação-problema. Estas só são possíveis graças à construção das 

representações funcionais, que vão potenciar a sua capacidade para diagnosticar e resolver, com 

sucesso, a grande maioria das avarias com que se depara. 

Se o sujeito é capaz de recordar o esquema elaborado previamente para o tratamento de uma 

situação similar, os conhecimentos e os procedimentos evocados já não são então gerais, mas sim 

operativos ou rotineiros (Falzon, 1989). Contudo, a elaboração de conhecimentos operacionais exige 

alguma "estabilidade" no meio, de forma a permitir a ocorrência repetida de situações próximas que 

favoreçam a construção de representações parentes múltiplas. Em todo o caso, esta condição nem 

sempre se verifica, nomeadamente em contextos que se definem por elevada complexidade e algum 

desconhecimento. 

Pelas novas aprendizagens, é facilitada a afinação dos esquemas existentes, exercício que só se torna 

viável pelo confronto com situações com algum grau de similaridade (Falzon, 1989). Assim, a 

experiência conduz a uma organização dos conhecimentos, de tal forma que, perante uma dada 

situação o sujeito é capaz de respeitar os princípios da economia cognitiva, devido à maior facilidade 

e flexibilidade com que faz apelo a estruturas bem construídas e adaptadas, guardadas no baú da sua 

memória. 

1.4 Metaconhecimentos e representações 

Perante as exigências colocadas pela tarefa a executar, o trabalhador faz apelo a um conjunto de 

representações de diferentes naturezas, entre as quais se encontram as relativas aos seus próprios 

conhecimentos e competências. Estas assumem um papel de maior destaque quando o sujeito se 

encontra envolvido em missões de alguma complexidade, nomeadamente aquelas em que se torna 

difícil o seu domínio e controlo na totalidade. 
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É principalmente nestes casos que o sujeito se vê mergulhado numa zona de incerteza que lhe 

compete a si gerir, através de um processo de pesquisa, regulação e, essencialmente, adaptação. 

Assim se compreende a diversidade interindividual, nem sempre de fácil apreensão em termos de 

análise da actividade. 

De certa forma, podemos chamar a estes mecanismos de regulação de processos de decisão, já que, 

confrontado com uma situação complexa, o sujeito terá que desenvolver uma estratégia tendo em 

vista corresponder ao prescrito. A par de numerosos dados, este integra no seu processamento 

cognitivo, a imagem subjectiva que possui de si mesmo, isto é, as suas capacidades e os seus limites. 

São também estes metaconhecimentos que vão nortear a sua acção no sentido de optimizar os seus 

recursos, contornar os constrangimentos da tarefa, evitar os riscos de certas acções e adaptar-se de 

forma dinâmica e atempada às exigências que o contexto lhe impõe. Por esta razão, a actividade do 

sujeito é fundada sobre um compromisso que ele não pode deixar de respeitar, entre as regras, os 

objectivos da organização e aquilo que a sua experiência lhe transmite, as características que associa 

ao seu funcionamento cognitivo e às suas competências (Valot, Grau, & Amalberti, 1993). 

De acordo com os mesmos autores, podemos distinguir três formas de expressão dos 

metaconhecimentos. Em primeiro lugar as "metacognições", isto é, as observações que os sujeitos 

fazem sobre as especificidades e os limites do seu funcionamento cognitivo. Em segundo lugar, as 

"heurísticas de preferência", que se relacionam com as preferências que os sujeitos manifestam na 

selecção de estratégias perante a realização de uma dada tarefa. Finalmente, os "procedimentos 

detalhados" que o trabalhador constrói no exercício da sua actividade de trabalho e que lhe são mais 

facilmente verbalizados pelo seu carácter funcional. 

De referir ainda a dupla importância de que se revestem os metaconhecimentos; ao nível do 

planeamento estratégico da actividade e ao nível do controlo do impacto da acção do mesmo. E 

através da interacção destes dois níveis que o trabalhador está em condições para planear e regular a 

sua actividade. 

A título de conclusão, resta salientar o carácter evolutivo de que também são alvo os 

metaconhecimentos, através da própria formação e da experiência que o sujeito vai tendo no 

confronto com o seu quotidiano de trabalho. É deste confronto que ele vai tendo noção do que é 
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capaz de fazer e também das suas limitações, num processo dinâmico de acção-resultado-avaliação 

dos efeitos. Trata-se assim de uma construção inacabada. 
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2. Õs'factores envelhecimento e experiência no processo de decisão 

"O envelhecimento não é um estado estável que surge 

num dado momento, mas sim um processo contínuo de 

transformação ao qual o ser humano é submetido ao 

longo da sua vida desde o nascimento" (Teiger, 1989, 

p.21). 

2.1 A emergência do envelhecimento 

Inserida num contexto caracterizado por elevada turbulência e profundas mutações tecnológicas, 

sócio-económicas e culturais, a problemática do envelhecimento tem vindo a assumir-se como uma 

das grandes preocupações da sociedade moderna. 

Fenómenos de natureza demográfica apontam para uma baixa significativa da taxa de natalidade e 

um alargamento da esperança de vida acrescidos de uma saída mais tardia da escola, conduzem, 

indiscutivelmente, a um envelhecimento da mão-de-obra. 

A par destes fenómenos, verifica-se uma acentuada crise económica que tem como consequências a 

redução da contratação, os despedimentos massivos, o crescente encerramento de empresas (Teiger, 

1989). 

Pouco sensibilizados e pouco preparados para gerir o factor idade e o envelhecimento nas 

organizações, muitos dos seus responsáveis adoptam atitudes fortemente radicais em relação ao 

trabalhador idoso, afestando-o precocemente do trabalho em situações de pré-reforma ou 

colocando-o noutras categorias profissionais que se fazem normalmente acompanhar por 

desqualificação e redução de salário (Paumes, 1990). 
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Coloca-se então a questão: a que se deve esta exclusão ao trabalhador idoso? 

A análise ergonómica demonstra que diversos factores se conjugam para produzir este fenómeno. 

Sabemos que o mundo de hoje é atravessado por múltiplos processos de informatização e 

automatização, muitas vezes difíceis de lidar e operar (Rudinger, Espey, Neuf, & Paus, 1994). 

De acordo com De Keyser (1989), dois traços caracterizam a evolução dos sistemas industriais: o 

incremento da sua complexidade e a sua especificidade. A complexidade envolve as novas 

tecnologias, nem sempre bem dominadas e a especificidade das tarefas e a diversificação dos 

produtos, entre outros, são elementos que comprometem a extensão e o ritmo com que as mudanças 

são introduzidas no mundo industrial. 

Resta então ao operador uma margem de Uberdade, que Marquié (1995) chama de "latitude de acção 

deixada pelos constrangimentos internos e externos" que permite ao trabalhador atenuar os efeitos 

negativos destes constrangimentos e, por outro lado, optimizar as variantes que o sistema ainda 

transparece. Deste modo, ao trabalhador de hoje não se pede apenas que execute bem as tarefas 

inerentes à sua função; ele tem que ter capacidade para se adaptar a estas mudanças que alteram 

fortemente as condições que envolvem o seu contexto de trabalho. 

Ao trabalhador de hoje são feitas novas exigências como a detecção e vigilância, o diagnóstico, o 

controle e recuperação de incidentes e todo um trabalho muitas vezes apoiado sobre o écran. 

Ao trabalhador de hoje exigem-se novas formas de pensar sobre a realidade do seu trabalho, 

accionando mecanismos perceptivos e mentais que lhes permitem seleccionar, captar, tratar, 

memorizar e analisar a informação circundante de forma a tomar decisões rápidas e pertinentes 

(Paumès, 1990). 

Contudo, apesar de se conhecerem os efeitos do envelhecimento, não podemos pensar na idade 

apenas como um "referencial temporal" que, apesar do seu carácter de utilidade, é muito limitativo. 

De facto, o factor idade reveste-se de duas dimensões de grande importância para qualquer análise: é 

arbitrário e compósito (Marquié, 1995). 
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A arbitrariedade é facilmente visível no nosso dia-a-dia pelas grandes diferenças interindividuais de 

capacidades que observamos entre pessoas com a mesma idade, nomeadamente nos indivíduos mais 

idosos, em grande medida ditadas pelas oportunidades de desenvolvimento ou, pelo contrário, pelos 

fortes constrangimentos a que estiveram sujeitos ao longo da sua vida, dentro e fora do trabalho. 

Já O seu carácter compósito refere-se às mudanças de processos de natureza distinta, entre os quais 

se salientam os biológicos, os cognitivos, os efeitos de geração e as influências sociais múltiplas 

(Marquié, 1995). 

Finalmente, não podemos esquecer o papel preponderante que os meios físico e psicossocial 

desempenham na relação que se estabelece entre a tarefa e o trabalhador, nomeadamente ao nível do 

impacto sobre o factor idade e envelhecimento. De facto, sabemos que, para além do processo 

"natural" de envelhecimento, existe o que Teiger (1989) chama de envelhecimento "induzido" e que 

resulta precisamente das condições de trabalho a que os trabalhadores estão expostos, afectando as 

suas componentes físicas e mentais. Pelo contrário, a riqueza e a diversidade de oportunidades e 

vivências poderá limitar os efeitos menos desejados provocados pelo envelhecimento natural e ainda 

promover o crescimento e o desenvolvimento pessoal e profissional, facilitando a aquisição de toda 

uma bagagem experiencial que, como veremos seguidamente, poderá ajudar o sujeito a melhor 

"viver" no seu meio de trabalho. 

2.2 Envelhecimento e experiência 

A par dos efeitos negativos sobre as capacidades do indivíduo, o envelhecimento promove e fortifica 

um recurso cognitivo de grande riqueza e utilidade - a experiência. 

Um conjunto integrado de conhecimentos, armazenado na memória a longo prazo, permite ao 

indivíduo o desencadear de processos adaptativos face a diversas situações e de mecanismos 

compensatórios das suas limitações, fruto do processo de envelhecimento. 

A este propósito, Marquié (1995) distingue quatro categorias de efeitos positivos da experiência 

sobre o desempenho dos mais velhos. 
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Em primeiro lugar sugere que a experiência favorece a eficácia cognitiva na medida em que permite 

ao sujeito familiarizar-se com as diferentes dimensões e graus de complexidade do meio, tornando-o 

capaz de resolver situações problema com uma maior economia de recursos cognitivos, isto é, 

reduzindo a carga de tratamento das situações. Na medida em que adquiriu um saber próprio, 

torna-se igualmente capaz de resolver positivamente as situações com que se depara, não 

necessitando de processos tão exigentes de controlo e de tratamento de informação. 

De acordo com o mesmo autor, tal deve-se ao facto destes se basearem em conhecimentos de 

natureza procedimental e, contrariamente aos de natureza declarativa, são menos afectados pelos 

efeitos do envelhecimento. 

Em segundo lugar, a experiência acumulada permite o desencadear de estratégias próprias de 

compensação das deficiências noutras componentes da actividade cognitiva. Por outro lado, o 

trabalhador mais experiente possui um profundo conhecimento dos tempos do sistema em que está 

envolvido, dos ciclos que se repetem, o que lhe favorece uma certa flexibilidade no uso dessas 

estratégias (De Keyser & Woods, 1986). 

Concretamente no processo de tomada de decisão, podemos distinguir o uso de regras não 

compensatórias que, de acordo com a literatura, permitem aos mais velhos reduzir os pedidos de 

processamento cognitivo. Pelo contrário, os mais novos privilegiam o recurso a regras 

compensatórias2, o que os conduz a elevados "pedidos" de processamento (Johnson, 1990). De 

acordo com Payne (1976, citado por Johnson, 1990), à medida que aumenta a complexidade da 

tarefa, os mais jovens mudam de pesquisa de informação de compensatória para não compensatória. 

Contudo, situações há em que o grau de exigência é tal que os mecanismos de compensação de que 

dispõe, não lhe permitem uma resolução eficaz da situação a tratar. Consciente das suas limitações, o 

indivíduo idoso e experiente desencadeia mecanismos para contornar a situação, concretamente 

evitando o confronto com elas, se lhe for dada essa possibilidade. 

Regras não compensatórias - a pesquisa de informação é feita relativamente ao mesmo atributo para as diferentes 
alternativas, o que poderá levar a eliminar algumas destas últimas, após uma pesquisa incompleta. 

Regras compensatórias - a pesquisa de informação é feita dentro da mesma alternativa em relação aos diferentes 
atributos. Tal pesquisa poderá levar a compensar um valor baixo de um atributo com outro atributo, relativamente à 
mesma alternativa. 
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O referido autor acentua ainda o papel que a experiência tem ao nível dos critérios de decisão e, 

baseando-se em Okun (1976), afirma que a experiência permite aos mais velhos privilegiar a precisão 

e, em algumas situações, a cautelosidade em desfavor da rapidez na tomada de decisão. 

No entanto, os estudos parecem não culminar nas mesmas conclusões. É o caso de um levado a cabo 

por Johnson (1990) cujos resultados apontam para a não existência de diferenças significativas no 

tempo usado para tomar decisões, considerando o factor idade, embora os mais velhos se demorem 

habitualmente mais na análise de reduzida informação. 

Note-se que várias são as limitações de alguns estudos transversais, nomeadamente o efeito de 

geração e de grupo e também de estudos longitudinais, como é o caso da possível confusão entre 

idade e os efeitos do "tempo de medição" (Arenberg, 1982). 

Parece contudo haver maior consenso em relação à flexibilidade de certas estratégias usadas pelos 

operadores mais experientes, muitas vezes baseadas no conhecimento profundo que possuem sobre 

os tempos e os ciclos que se repetem. O trabalhador mais experiente interioriza-os de forma a 

impedir a produção de erros, baseando a sua acção mais na sua própria apreciação do sistema, em 

detrimento dos índices revelados pela instrumentação. 

O mais experiente torna-se, cada vez mais, capaz de pôr em prática certos mecanismos de inferência 

que lhe permitem reduzir o espaço-problema, entre as quais: 

• Analogias (possíveis graças a esquemas de acção que ele construiu durante a sua história e que, 

perante situações semelhantes, são evocadas); 

• Metonimias (o que lhe permite partir de uma componente para o todo, a partir de um índice, 

constituindo o comportamento do sistema); 

• Referências do passado (o sujeito interpreta um índice ou o comportamento de uma componente 

em função de um passado próximo); 

• Probabilidades subjectivas (refere-se a acontecimentos associados as utilidades que orientam a sua 

acção); 

• Reconhecimento de certos modelos (comparados aos memorizados e que reenviam às causas dos 

incidentes, por exemplo). 
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Apesar de permitirem reduzir a incerteza e a complexidade do sistema, estes mecanismos podem 

também gerar uma margem de erro pelo seu carácter operacional e heurístico e, se levados a 

extremos, resultar no que alguns autores chamam de "esclerose operativa" (De Keyser & Woods, 

1986). 

Um outro aspecto de grande interesse para o estudo ergonómico diz respeito às estratégias que, com 

o avançar da idade, o próprio trabalhador desenvolve no sentido de conseguir fazer evoluir as suas 

competências, mais concretamente ao nível da construção de conhecimentos a partir das experiências 

de trabalho. 

Tratam-se das actividades meta-funcionais que têm como objectivo "construir novos instrumentos 

técnicos ou cognitivos potencialmente úteis no futuro para situações hipotéticas" (Falzon, 1994, 

p.l). Contrariamente às actividades funcionais, estas são orientadas não para a situação imediata em 

que o sujeito se encontra, mas destinam-se às execuções posteriores, procurando facilitar o 

desempenho. Uma característica igualmente interessante destas actividades é o seu carácter dinâmico 

e de difícil conclusão. À medida que se confronta com novas situações, o sujeito vai enriquecendo o 

seu instrumento meta-funcional. É assim o factor experiência que conduz o indivíduo a criar estes 

instrumentos e a alargar, progressivamente, o seu âmbito de aplicação. 

A título de exemplo, no artigo anteriormente citado, o autor identifica um trabalho realizado por 

Poidevin (1993) inserido na actividade dos bombeiros. Naquele contexto, estes possuem um sistema 

de apoio ao momento da solicitação de auxílio externo, que categoriza os diversos tipos de 

intervenção e os respectivos meios a enviar para o local do incidente. 

O curioso das observações foi que, os mais experientes, para além de se basearem menos neste 

sistema formal de apoio, criam o seu próprio conjunto de classes, não para colmatar uma 

necessidade imediata de intervenção, mas para intervenções similares futuras. 

Uma das grandes vantagens deste tipo de instrumentos prende-se com as implicações que as rápidas 
mudanças tecnológicas provocam ao nível da estabilidade dos saberes no seio da organização. Há 
necessidade de criar mecanismos que favoreçam a evolução das competências, não só relativamente 

3 "Time-of-measurement". 
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a um número restrito de elementos, mas sim alargando ao máximo ao colectivo de trabalho. Este 

facto assume particular relevo quando falamos de contextos marcados por ocorrências inéditas. 

Podemos assim dizer que, uma forma de assegurar a transferência e a partilha de saberes e a 

evolução das competências é através das actividades meta-funcionais. Apesar deste facto, muitas 

vezes estas actividades são ignoradas, senão combatidas, por parte da organização, em vez de 

formalizadas e reconhecidas. 
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3. O erro humano como limite da capacidade adaptativa 

"Humanum Errare Est" 

Dos capítulos previamente introduzidos, destaca-se uma dimensão que merece particular atenção e 

que diz respeito às exigências adaptativas que são feitas ao trabalhador e da importância dos 

metaconhecimentos e da experiência na gestão da tarefa. 

Perante a complexidade e reduzida estruturação que caracterizam muitas das actividades de trabalho, 

resta ao trabalhador a necessidade de desenvolver mecanismos de ajustamento constantes. De acordo 

com Saad (1995), podemos então considerar os erros, os incidentes e os acidentes como 

testemunhos dos limites da capacidade do sujeito em se adaptar às exigências da sua envolvente. 

Assim, urge o desenvolvimento de pesquisas que cheguem a uma estruturação hierárquica da tarefa e 

identifiquem as classes de actividades que caracterizam o trabalho real. Trata-se de procurar analisar, 

descrever e compreender as condutas adoptadas pelo sujeito em situação e considerá-las como ponto 

de partida da démarche (Dejours, 1995). 

Esta forma de orientação leva-nos a pôr de lado as análises centradas em comparações entre as 

condutas manifestadas pelo sujeito e os ideais-tipo, construídos com base num processo artificial de 

abstracção. Conceber assim o factor humano, obriga-nos a incidir o nosso olhar, não sobre os erros 

humanos, mas sobre uma gestão dos recursos humanos tendo por horizonte o seu desenvolvimento. 

3.1 A complexidade dos contextos e a imprevisibilidade das condutas 

Cada vez mais se assiste a um incremento da variabilidade e complexidade quotidiana das tarefas e 

das condições dos meios técnico e organizacional. Em alguns contextos, perante uma 

multiplicidade de componentes e diferentes combinações das mesmas, o trabalhador recorre aos 

seus "saberes-fazer" que articulam, permanentemente, exigências físicas, cognitivas e técnicas, 



28 

traduzidas em mecanismos constantes de adaptação de modos operatórios. Note-se que, por 

exemplo, perante uma situação de avaria, o trabalhador põe em jogo numerosos processos 

cognitivos articulados entre si, como a antecipação, o diagnóstico, a previsão, a decisão, a emissão, a 

recepção, a interpretação (De La Garza & Weill-Fassina, 1995). Assim, o sujeito confronta-se com 

menor frequência com tarefes repetitivas e habituais e com maior frequência com tarefes particulares, 

fortemente influenciadas por constrangimentos de natureza diversa. 

Leplat et Cuny (1974) dedicaram-se à análise das fontes de disfuncionamento do sistema, capazes de 

promover situações de erro, salientando as relativas à própria empresa (como é o caso de insuficiente 

coordenação das actividades), as que se manifestam ao nível do serviço (como, por exemplo, 

deficiente distribuição das tarefas), as que se referem à equipa de trabalho (sendo a ineficaz 

circulação de informação e a reduzida coesão, bons exemplos) e, finalmente as que se inscrevem ao 

nível do posto de trabalho (entre as quais se destacam as imputáveis ao material utilizado, à 

organização do trabalho - como os constrangimentos temporais e a sobrecarga de trabalho - e ao 

próprio trabalhador, concretamente ao nível das suas características individuais estáveis, 

representações e atitudes e estados transitórios). 

Podemos categorizar estes constrangimentos em dois grandes grupos: os externos ao operador 

(aspectos organizacionais, técnicos ou contextuais) e os internos ao operador (relacionados com os 

mecanismos cognitivos e psicológicos) (De La Garza & Weill-Fassina, 1995). 

Ao analisarmos o desempenho do trabalhador, temos assim que considerar os esforços que este 

desencadeia para fazer face aos imprevistos, às imperfeições da realidade do sistema de produção e 

que o obrigam a um reajustamento dos seus comportamentos e dos seus objectivos. E isto pode até 

verificar-se no desenrolar de tarefes aparentemente simples e rotineiras (Lacomblez, 1997). 

Deste modo, podemos afirmar que limitações de natureza cognitiva interagem com os múltiplos 

constrangimentos da situação, reduzindo a liberdade do indivíduo para agir e decidir de acordo com 

a norma e sem erro, havendo, consequentemente necessidade de alargar e aprofundar a análise do 

erro, não perdendo de vista o seu carácter pluricausal. 
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Por esta razão há necessidade de abandonar as orientações de natureza normativa centradas nas 

noções de prescrição e de disciplina, sem referência a um quadro de valores que constitui a própria 

cultura empresarial (Dejours, 1995). 

De facto, não podemos continuar a assumir uma postura que concebe o trabalhador como um "rato 

de laboratório" (Kronlud, 1974, citado por Lacomblez, 1997), inserido num contexto artificialmente 

bem dominado e livre de influências nefastas sobre o seu desempenho. Este tipo de influências são, 

de facto, múltiplas, incluindo as próprias políticas de gestão de recursos humanos. 

A adopção de uma leitura sistémica, conduz-nos a um diagnóstico ergonómico da situação que 

procura identificar os factores facilitadores de disfuncionamento e as diversas relações que entre si se 

estabelecem, desestabilizando o sistema de trabalho, diminuindo a sua robustez e reduzindo a 

capacidade adaptativa dos trabalhadores, ou seja, impedindo a construção de representações 

operacionais pertinentes. Este diagnóstico deverá também identificar quais as competências 

implicadas tendo em vista a prevenção de incidentes e a melhor gestão dos constrangimentos (De La 

Garza & Weiil-Fassina, 1995). 

A título conclusivo, é difícil prever com escrupuloso rigor o comportamento do homem no trabalho, 

já que nem mesmo a própria situação de trabalho é exaustiva e inteiramente conhecida e dominada. 

3.2 O carácter intencional do erro humano 

Como podemos definir erro? 
Falamos de erro quando estamos em presença de um desvio em relação a uma norma pré-

-estabelecida (De Keyser & Nyssen, 1993). 

Apoiando-nos na perspectiva de Leplat (1985), o erro só pode ser considerado humano quando este 

desvio em relação à norma se faz acompanhar de intencionalidade por parte do trabalhador e se, as 

condições envolventes permitiam a realização da tarefa sem erro, isto é, se existia uma margem de 

manobra suficientemente ampla para permitir ao trabalhador evitar o erro. 
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Se consideramos esta como uma boa definição, temos que adoptar uma atitude crítica em relação às 

hipóteses centradas em elementos como a negligência e/ou a incompetência, e privilegiar uma 

interpretação mais construtivista do insucesso e do erro humano. A sustentar esta análise está uma 

visão do erro como uma insuficiência da concepção e da prescrição. 

Não sendo totalmente conhecidos, os sistemas não prevêm na sua concepção numerosas ocorrências, 

o que lhes confere um carácter de incerteza. É este espaço deixado ao acaso, à interpretação, 

deliberação e decisão do sujeito que não é previsto aquando da concepção. Assim se compreendem 

os desfazamentos entre a organização do trabalho prescrito e a organização do trabalho real 

(Dejours, 1995). Ao sujeito é então reservado um papel activo de interventor e para a sua conduta 

concorrem factores de ordem mais observável e outros menos visíveis, como os motivos e os 

pensamentos que antecedem, acompanham e seguem a sua acção. A pesquisa tem que considerar 

também estes inobserváveis. 

Uma dimensão que não podemos ignorar na nossa análise prende-se com o conceito de eficácia no 

acto de transformação do mundo real. A tónica é colocada sobre quem profere o julgamento de 

eficácia. Naturalmente não compete ao próprio sujeito a missão de avaliar a eficácia das suas acções, 

já que os seus julgamentos são considerados parciais e não reconhecidos. Compete ao "outro", 

concretamente à organização formal do trabalho reconhecer ou não a eficácia do desempenho do 

sujeito por relação a um real que ele conhece e acredita dominar. Assim, podemos conceber a técnica 

como um "acto sobre o real, iniciada a partir de uma cultura e sancionada pelo julgamento do outro" 

(Dejours, 1995, p. 37). 

Para o mesmo autor não chega o reconhecimento por parte do outro relativamente ao critério 

eficácia. Há ainda que considerar o critério utilidade técnica, social ou económica do acto. Contudo, 

estes dois conceitos, eficácia e utilidade, não são simples e evidentes, muito menos de pacífica 

definição. Há uma dimensão de ambiguidade que os caracteriza, para não falar do processo de 

mudança a que estão expostos. Assim, o insucesso humano face à tarefa é inevitável, já que o real 

não se faz jamais apreender senão sob a forma de desvio. A tarefa, isto é, aquilo que nos propomos 

concretizar, nunca pode ser atingido exactamente. É sempre necessário reajustar e redefinir os 

objectivos fixados pelo prescrito. 
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Urge uma análise em termos de desvio, bem diferente da que se baseia em conceitos como a talha ou 

o erro. Tal implica, sem margem de dúvida, uma análise pluridimensional da problemática do "erro 

humano", na qual é basilar a participação activa do próprio ser humano trabalhador. 

3.3 O recurso às competências tácitas na gestão da actividade 

A impossibilidade de cumprir com rigor as instruções definidas pelo trabalho prescrito associada à 

necessidade de respeitar os objectivos estipulados, leva a sujeito a pôr em prática um conjunto de 

competências tácitas que, apesar de intencionais, escapam muitas vezes à sua própria consciência, já 

que nem sempre são simbolizadas. É o que alguns autores chamam de "actividade subjectivante". Tal 

ideia conduz-nos ao conceito de "inteligência prática" e que se prende com a inteligência mobilizada 

em situações de desvio face ao prescrito e, particularmente, em situações povoadas pelo inédito, pelo 

imprevisto. Esta funciona graças a um certo mimetismo com os constrangimentos da tarefa pois 

implica adaptação e, pricipalmente, criatividade (Dejours, 1995). 

Assim se explica a necessidade de usar o próprio terreno, como ponto de partida para a pesquisa e 

não de situações experimentais alicerçadas em frágeis verdades absolutas. 

Esta ideia assume particular relevo quando a tarefa a executar se prende com a recuperação de 

incidentes e avarias em equipamento de alguma complexidade, devido ao seu grau de automatização. 

Tal pode explicar-se principalmente se considerarmos o já referido carácter inédito presente nas 

ocorrências disfuncionais. Apesar de muitas vezes os operadores se sentirem capazes de enfrentar 

com bastante à-vontade a lógica de funcionamento da máquina, o certo é que perante situações de 

avaria desconhecidas, este à-vontade atenua-se. Isto porque o trabalho prescrito centra-se, 

essencialmente, no modo de interagir com o equipamento nas suas condições "normais" de 

funcionamento. 

Por seu lado, quando presentes ao dispor dos trabalhadores, os sistemas de ajuda à resolução de 

situações anómalas pecam pela sua simplicidade, na medida em que se circunscrevem ao 

fornecimento de informações sobre os limites de certas variáveis (como por exemplo, temperatura, 

pressão, etc.) de acordo com algumas condições. No entanto, não referem as relações mais 
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sofisticadas entre essas variáveis que, muitas vezes, estão na base das transformações observadas 

(Herry, 1987). 

Perante tais dificuldades, o operador vê-se impedido de respeitar algumas sugestões que o sistema 
lhe faculta, nomeadamente quando sente dificuldade em estabelecer relações entre variáveis, 
acabando por privilegiar outras formas de interacção com o equipamento, recorrendo às 
representações que possui do trabalho, fruto da sua experiência no terreno, que lhe permitam, 
fazendo uso dos seus sentidos, chegar a um diagnóstico, do seu ponto de vista, mais fiável. 

Por esta razão, somos levados a concluir a existência de um desvio entre a lógica que norteia o 

comportamento do operador e a lógica que preside ao trabalho prescrito. A este propósito, 

Vermersch (1976, citada por Herry, 1987) avança que os principais erros na recuperação das 

situações de avaria resultam da implementação de propriedades inadequadas da organização da 

acção. 

Herry (1987) distingue cinco propriedades da organização da acção que poderão facilitar o 

desempenho nessas situações e que fazem parte da lógica de acção dos experts. Em primeiro lugar, a 

natureza da monitorização do processo de trabalho que pode ser estática (quando apenas identifica o 

estado das variáveis) ou dinâmica (quando consegue estabelecer relações entre as variáveis). Em 

segundo, a capacidade de antecipar os acontecimentos e de os interpretar à posteriori, jogando com 

os resultados a curto e a longo prazo. Em terceiro, o grau de coordenação da informação que deverá 

ser simultaneamente considerada. Seguidamente, o grau de coordenação do processamento de 

informação que surge, bem como das acções que vão sendo realizadas. Finalmente, o recurso à 

reversibilidade de certas acções, retomando o estado inicial. O referido autor termina concluindo 

que, é graças a estas cinco propriedades que resulta o grau de complexidade da representação do 

operador das instruções prescritas, quando confrontado com a necessidade de recuperar um 

incidente. 
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3.4 O conflito de critérios 

Ao fazermos uma análise aprofundada da actividade do operador no seu contexto real de trabalho, 

reconhecemos que este vivência situações de natureza conflitual e que se prendem com a necessidade 

de tomar uma decisão perante duas ou mais prescrições, não raras vezes contraditórias. O mais 

tradicional destes conflitos é o que relaciona objectivos de produção com objectivos de segurança. 

A este respeito, por exemplo, Leplat (1982, citado por Clot, 1995, p. 73) fala de "multiSnalidade da 

actividade dos sujeitos", que se revela uma fonte de problemas diversos, como é o caso dos conflitos 

entre rapidez e precisão, qualidade e quantidade, custo e eficácia e, claro, produção e segurança. 

Tomarei como exemplo a actividade de manutenção. Parece ainda existir uma clivagem clara entre o 

que se entende por tarefas de manutenção e tarefas de segurança. Se a segurança fizesse parte 

integrante da actividade de manutenção, não existiriam conflitos desta natureza. Infelizmente, a 

realidade mostra-nos que, para além de não serem parte integrante do trabalho de manutenção, as 

tarefas que visam evitar o perigo são, pelo contrário, reconhecidas como elementos prejudiciais ao 

bom cumprimento daquele trabalho. É seguramente o caso dos "tempos perdidos" resultantes destas 

atitudes de prevenção. 

Deste processo, resulta a importância que é deixada às representações e objectivos que os 

operadores fixam para a produção e para a segurança. Assim se compreende a necessidade de 

adoptarmos um ponto de vista ergonómico, capaz de potenciar sugestões que considerem a 

globalidade das variáveis presentes nos sistemas de trabalho. 
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4. A abordagem ergonómica e as práticas formativas 

"... a ligação que associa análise da actividade e formação 

profissional tende a ser privilegiada aquando do estudo das 

tarefes complexas - a saber, as que necessitam da parte do 

operador, durante o seu processo de decisão, a integração de 

diversos tipos de conhecimentos e a avaliação adequada de 

situações variáveis - e valorizadas no terreno da empresa 

devido aos problemas que elas colocam, nomeadamente em 

termos de segurança ou de fiabilidade do sistema de 

produção" (Lacomblez, Freitas, Ribeiro, Santos, & Silva, 

1994, p. 114). 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um crescente número de preocupações com a implementação 

e a rentabilização dos processos de modernização e automatização industriais. Contudo, a par do 

que Pastré (1994) chama de "trabalho morto", isto é, o trabalho que é passível de ser fruto de 

automatização, existe o "trabalho vivo" e que consiste na intervenção humana sobre as situações 

aleatórias e incidentais do sistema produtivo. 

Emergem assim novas formas de organizar o trabalho, novas formas de gestão dos recursos 

humanos e, com estas, novas exigências ao trabalhador. Estas exigências não se centram apenas nos 

conhecimentos de natureza técnica mas orientam-se sobretudo para as capacidades de gestão da 

informação, para o cumprimento de prazos limitados e rigorosamente definidos (muitas vezes 

resultantes de requisitos comerciais), para a capacidade de adaptação a uma lógica de gestão para a 

polivalência, para uma atitude de grande flexibilidade e de uma disponibilidade quase incondicional à 

mercê dos objectivos e interesses organizacionais. 

Estas ideias parecem ser sustentadas se nos concentrarmos nas estatísticas, por exemplo, presentes 

nos resultados de pesquisas encomendadas pelo Ministério do Trabalho Francês, nomeadamente em 
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relação à evolução desde os anos 70 até aos anos 90 de alguns indicadores como, a percentagem de 

assalariados com horários fixos, as pressões sobre o ritmo de trabalho, a margem aceitável para os 

atrasos, as posturas corporais penosas e a autonomia no trabalho. Contrariamente a todos os 

restantes, apenas a autonomia no trabalho parece ser alvo de uma evolução favorável (Clot, 1995). 

No entanto, uma análise cuidada dos resultados leva o referido autor a concluir que a autonomia, de 

facto, tem sofrido um desenvolvimento real mas apenas no que diz respeito aos comportamentos 

operatórios relacionados com a gestão das tarefas, como é o caso da regulação de incidentes. Já no 

que se refere à participação dos trabalhadores na definição do trabalho prescrito, as tendências 

invertem-se. 

Para além dos efeitos preversos das posturas corporais penosas sobre a saúde dos trabalhadores, a 

proporção de assalariados que não dispõe de 48 horas de repouso consecutivas também se elevou 

nos últimos anos. Naturalmente a exposição a tais condições de trabalho acaba por ter implicações 

ao nível dos acidentes de trabalho que, apesar de em França terem baixado em termos de frequência, 

aumentaram em termos de gravidade (Clot, 1995). 

Perante este cenário, fica-nos uma preocupação sobre a própria qualidade de vida no trabalho. Para 

onde se caminha no mundo laboral? Que lugar ocupa o homem na lista de prioridades do mundo 

empresarial dos nossos dias? 

Um aspecto que é particularmente relevante nos actuais contextos de trabalho, prende-se com o 

elevado número de actividades que são realizadas e que exigem o pôr em prática relações entre saber 

e fazer de grande complexidade, muitas vezes mergulhadas em algum desconhecimento e que não 

passam apenas pela mera aplicação de um quadro teórico escrupulosamente definido; de facto, cada 

vez mais o mundo do trabalho faz apelo à "inteligência das situações" (Pastré, 1994) que, em grande 

medida, se desenvolve ao longo de toda uma prática e experiência de trabalho, saturada de saberes 

preciosos, embora raras vezes formalizados. Apesar das fortes dificuldades em avaliar as 

competências, nomeadamente as competências em acção, facilmente se admite que os trabalhadores, 

principalmente os de baixo nível de qualificação, são desprovidos de competências para fazer face às 

exigências da introdução dos automatismos. Para este "grande mal", só "grandes remédios" - o 

afastamento do trabalho ou a promoção de formação profissional capaz de colmatar os handicaps 

dos trabalhadores. 
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Termino esta parte com duas interrogações que, no meu ponto de vista, merecem uma particular 

reflexão. Será que a par destas novas exigências da modernização sobre as competências, estão 

criadas as estruturas e as ofertas formativas realmente adequadas? Será que é apenas através da 

formação profissional que podemos promover o desenvolvimento das competências ou deverão as 

organizações assumir-se, também elas, como qualificantes? 

4.1 A dupla relação entre a ergonomia e a formação 

A relação entre ergonomia e formação remonta aos anos 50 com trabalhos desenvolvidos por Leplat 

e De Montmollin, os primeiros ergónomos a dirigirem o seu olhar sobre a problemática da formação 

dos adultos. Na época os discursos centravam-se na relação homem-máquina e o papel da formação 

como agente impulsionador da adaptação dos trabalhadores ao seu trabalho (Teiger, 1994). 

Em França, no final dos anos 60 e inícios dos anos 70, também a própria ergonomia começou a ser 

alvo de formação, nomeadamente a dirigida a sindicalistas e representantes dos trabalhadores, no 

domínio da saúde no trabalho. As preocupações destes últimos começavam a desviar-se para o 

conhecimento mais aprofundado dos problemas presentes nos contextos de trabalho e, para esse fim, 

recorriam a especialistas nessas matérias. Foi assim que os pedidos de formação no domínio da 

ergonomia se multiplicaram, passando a fazer parte de um direito que assistia aos representantes dos 

trabalhadores (Teiger, 1994). 

Por seu lado, o início dos anos 80 ficou marcado pelo que hoje se denomina de ergonomia 

participativa, ou seja, pelo envolvimento dos diversos elementos da empresa, incluindo os 

trabalhadores, nas intervenções ergonómicas sobre os contextos de trabalho. A ideia-base é construir 

um momento de interacção entre dois pontos de vista, duas fontes de saber complementares: a do 

ergónomo-formador e a dos trabalhadores-formandos. Trata-se assim de uma mudança que visa o 

próprio trabalho, não apenas nas suas dimensões técnicas, mas igualmente nas sócio-organizacionais, 

compatíveis com as características fisiológicas e psicológicas dos homens (Six & Carlin, 1993). 

Após quatro décadas de momentos mais altos e outros de estagnação, senão de declínio, a 
ergonomia seguiu o seu caminho, chegando aos dias de hoje com uma nova face. É assim que 
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actualmente podemos situar esta dupla relação entre a ergonomia e a formação. Por um lado, a 

possibilidade de levar a cabo acções de formação em ergonomia e, por outro lado, a construção de 

projectos formativos baseados em saberes e práticas ergonómicas. 

Entre a ergonomia e a formação encontramos um instrumento de ímpar riqueza, não só ao nível da 

compreensão dos fenómenos como ao nível da intervenção sobre os mesmos - a análise ergonómica 

do trabalho. O seu valor reside na sua abordagem real e na sua abordagem sistémica. A abordagem 

real, na medida em que, para além de descrever as funções e as tarefes em estudo, explora com 

exaustividade os procedimentos necessários ao seu bom desempenho, chegando mesmo a definir a 

tomada de informações e as regulações que permitem atingir os resultados esperados pela 

organização formal. A sua faceta sistémica, refere-se à tomada em conta dos diversos determinantes 

que envolvem a realidade do trabalhador, desde os seus dispositivos técnicos aos elementos 

organizativos e ao meio envolvente (Six & Carlin, 1993). 

Um exemplo de grande validade ao nível dos processos de mudança organizacional, diz respeito à 

chamada "formação-acção". Tendo por referência a ergonomia participativa, procura-se levar os 

próprios trabalhadores a identificarem os pontos fortes e os pontos fracos presentes no seu 

quotidiano de trabalho, bem como a elaborarem propostas de intervenção, não só no que diz respeito 

a acções que de si dependem como de acções a realizar pela organização formal. Relativamente às 

acções que de si dependem, este tipo de metodologia poderá beneficiar de um maior envolvimento e 

co-responsabilização dos sujeitos nos resultados a obter à posteriori, através da implementação de 

um plano de actividades objectivamente definido. 

Retomando agora as interrogações levantadas no final da introdução deste capítulo, parece não ser 

difícil nem tão pouco polémico afirmar que, apesar dos esforços desencadeados pelos diversos 

actores que se movimentam no palco da formação, o certo é que parece ainda existir um grande 

desajustamento entre as reais necessidades de desenvolvimento de competências e evolução das 

qualificações e as práticas formativas implementadas. 

À luz do grande contributo dado por Ochanine (1968, citado por Lacomblez, Freitas, Ribeiro, 

Santos, & Silva, 1994) com a teoria da operatividade, na qual se distinguem claramente modos 
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operatórios de procedimentos prescritos, podemos explicar o fracasso de muita formação concebida 

com base no trabalho formalmente prescrito. 

Esta nova forma de encarar a formação de tipo profissional, leva-nos então a questionar os modelos 

implícitos sobre os quais assentam as intervenções formativas tradicionais. Urge uma "revolução" 

que reserve algum ostracismo às práticas centradas em programas rígida e artificialmente definidos, 

consumidores de metodologias já gastas e, frequentemente, desajustadas das populações-alvo e 

recorrentes a sistemas de avaliação superficiais, incapazes de promover uma reflexão e 

enriquecimento de acções futuras. 

A este respeito Teiger, Lacomblez et Montreuil (1997) salientam os quatro eixos definidos aquando 

do Io Simpósio do IEA, no sentido de suscitar a reflexão colectiva. O primeiro orienta-se para a 

ideia de que as acções de formação dirigem-se a adultos, adultos esses detentores de toda uma 

experiência profissional e de um conjunto de saberes que não podem ser ignorados; o segundo eixo 

salienta que o fim último de qualquer projecto formativo é a promoção de uma acção concreta sobre 

a situação de trabalho; o terceiro assume como base para a elaboração do itinerário formativo a 

própria vivência individual do formando; finalmente, o quarto eixo, explora a necessidade de 

considerar a temporalidade do impacto das mudanças previstas pela formação. 

4.2 Pressupostos teóricos 

O processo de mudança perspectivado pela modernização dos espaços de trabalho e a consequente 

necessidade de promoção de formação profissional, conduz-nos a uma reflexão já antiga e que, 

conforme nos afirmam Teiger, Lacomblez et Montreuil (1997), se inscreve numa dupla tradição 

filosófica e epistemológica - a das relações entre pensamento e acção. 

Se nos reportarmos ao grande conhecedor e prossecutor do existencialismo de Heidegger, J.P. 

Sartre, concebemos a acção de mudança como resultante de uma decisão anterior, de uma "mudança 

de ponto de vista", isto é, só nos é possível mudar quando, por um lado consideramos "insuportável" 

a situação em que nos encontramos e, por outro lado, quando somos capazes de "conceber um outro 

estado das coisas" (Teiger, Lacomblez, & Montreuil, 1997). 
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Uma segunda reflexão pertinente para a temática em causa, procura relacionar conhecimento com 

acção, onde se destaca o contributo de Piaget, de acordo com o qual, "todo o conhecimento 

consiste, não em copiar o real, mas em agir sobre ele, em transformá-lo" (Teiger, 1994). 

Estas questões são de todo fundamentais quando estão em causa mudanças, nomeadamente das 

representações funcionais, isto é, das "construções subjectivas, feitas de elementos diversos que 

compreendem também os saberes, os conhecimentos, as coisas adquiridas pela experiência e muitos 

outros elementos, a concepção do mundo que podemos ter, etc..." (Teiger, 1994, p.68). 

Teiger (1994) reconhece a necessidade de estabelecer as diferenças entre as representações 

funcionais e os conhecimentos. Enquanto que os conhecimentos podem ser objectivados e postos à 

prova de acordo com critérios de veracidade, o mesmo não se passa com as representações que, pelo 

seu carácter de utilidade perante a acção, podem ser apenas alvo de evolução, transformação ou 

enriquecimento. 

Esta distinção é particularmente válida se considerarmos que as próprias situações de trabalho são, 

também elas, espaços de construção de conhecimentos e também de representações que, muitas 

vezes, escapam à consciência dos que os possuem e raramente são alvo de formalização. E neste 

âmbito que a formação, nomeadamente com o auxílio dos ergónomos, deverá favorecer a expressão, 

o confronto, a partilha dos conhecimentos e das representações que fazem parte da identidade dos 

diversos elementos da organização, incuindo os próprios trabalhadores (Teiger, 1994). 

Também Falzon (1994), fala da transformação do trabalho pela formação, apelando a uma formação 

que não vise apenas o ser humano trabalhador, mas também o próprio trabalho. Trata-se de conceber 

acções de formação que visem transformar as actividades funcionais e as identidades de trabalho. E a 

própria realidade de trabalho que assume o centro da reflexão conjunta por parte dos diversos 

actores envolvidos. Através da criação, por exemplo, de grupos de projecto, constituídos por 

especialistas do trabalho, ergónomos, trabalhadores, etc, procura-se analisar as práticas de trabalho, 

isto é, a subjectividade com que cada um se envolve na sua actividade, bem como a necessidade e 

viabilidade de as transformar. 
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4.3 As organizações qualificantes 

Uma das consequências da automatização e informatização das organizações foi o rápido 

reconhecimento por parte dos seus responsáveis de que os trabalhadores não possuem as 

competências necessárias para fazer face a tais processos. Contudo, conforme nos alerta Clot (1995), 

o não reconhecimento social das competências e a consequente necessidade de formação, não podem 

significar apenas a falta de competências, esperando, deste modo, que estas se adquiram apenas no 

contexto educativo e/ou formativo. E o confronto com o quotidiano de trabalho, não poderá também 

ser promotor de novas competências? Serão as organizações meros "consumidores" de 

competências ou poderão igualmente "gerá-las"? 

De facto, as formas de organização do trabalho, as práticas de gestão dos recursos humanos no 

contexto de trabalho podem facultar ou, pelo contrário, dificultar a aquisição e o desenvolvimento de 

competências. Não podemos acreditar que só a formação, tradicionalmente concebida, em sala, com 

um formador, um grupo de formandos e um itinerário formativo a seguir, são capazes de promover 

mais-valias nas qualificações profissionais dos trabalhadores. 

Se considerarmos a definição de Lacomblez et ai (1994) sobre o conceito de qualificação como 

resultante do reencontro de um posto de trabalho e da experiência profissional de um trabalhador, 

somos levados a atribuir um papel de destaque às práticas efectivamente levadas a cabo em situação 

real de trabalho. 

Também a este propósito, podemos referir Pastré (1994) que, baseando-se em Vygotski (1985) 

avança com a ideia de que não é a teoria que dirige a prática; é pelo contrário, a prática que permite 

chegar a uma teorização, concretamente através de erros e conflitos cognitivos. Utilizando a 

expressão de Vygotski, trata-se de uma "zona próxima de desenvolvimento", isto é, de uma zona 

onde o sujeito se desenvolve, graças às relações que estabelece com o reaL 

Finalmente importa referir uma dimensão que é básica a este processo - o desejo de aprender. Como 

diz Clot (1995), estamos a falar de situações de trabalho reais e de homens e mulheres reais. Assim, 

não podemos considerar apenas a sua vertente cognitiva no processo de aprendizagem, mas 

indissociavelmente a sua vertente motivacional. 



41 

4.4 Em busca de uma linguagem comum 

O confronto de conhecimentos, representações e modos operatórios, previamente introduzido, não 

tem apenas como objectivo a partilha e a formalização de saberes e a concepção de uma formação 

assente no trabalho reaL Há um outro objectivo a atingir com este exercício e que se prende com a 

criação de uma linguagem comum entre os diferentes elementos que constituem a organização. A 

grande vantagem desta linguagem é principalmente o melhoramento das relações entre os diversos 

serviços, zonas muitas vezes sujeitas a grandes disfuncionamentos. A este respeito, Clot (1995, p.27) 

avança que o trabalho sobre o vocabulário deverá "servir para redirigir e corrigir a linguagem, afim 

de compreender melhor os modos operatórios", ou seja, trata-se de conceber uma linguagem 

elaborada pelos trabalhadores que "coloque em palavras os seus actos e a sua história". 

Relativamente à importância desta linguagem sobre a concepção da formação e, com base em 

Ochanine (1968), também Lacomblez et ai (1994), felam de uma "linguagem operativa" que 

acompanha a fase de análise da actividade, tendo em vista a criação de um léxico que poderá ser útil 

aquando da formação. 

Num estudo levado a cabo no sector dos serviços de saúde por Lacomblez et ai (1994), 

identificaram-se três tipos de linguagem Uma próxima da presente nos manuais teóricos, mas 

influenciada pelo cunho da experiência específica de quem a utiliza, fundamentalmente presente no 

discurso dos sujeitos com formação de nível superior. Outra centrada nas representações que são 

feitas das funções e nível escolar e profissional dos trabalhadores com baixo nível de qualificação. 

Por último, a que se relaciona com as especificidades das funções assumidas no contexto de trabalho 

e das características da "rede de relações profissionais no seio da qual esta experiência foi 

adquirida". Assim, "a concepção do léxico passará pela articulação destes três tipos de linguagem, de 

forma a fornecer aos participantes do programa de formação um instrumento que facilite a passagem 

a uma conceptualização que acompanhe, concretamente, o projecto de promoção profissional 

subjacente ao conjunto da démarche" (Lacomblez et aL 1994, p.116). 

O recurso a este tipo de prática ao serviço da formação poderá variar na forma como é 

implementada, apesar de podermos identificar três pontos comuns. O primeiro diz respeito à 

existência de vim momento de explicitação e de análise dos processos de trabalho sobre os quais se 
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pretende operar uma mudança. Para este fim, habitualmente são constituídos grupos de projecto 

heterogéneos. Finalmente, é ponto comum a emergência de novas práticas, que foram alvo de um 

processo de triagem e reorganização (Falzon, 1994). 

É assim com base nestes "produtos" que se poderão construir projectos formativos mais adequados 

às realidades de trabalho. 

Do ponto de vista metodológico, a análise ergonómica do trabalho usa uma modalidade chamada de 

auto-análise. Com base em filmagens em video sobre o desempenho real, o trabalhador vai descrever 

todas as acções que realizou, bem como as razões que as justificaram, na tentativa de aceder à sua 

actividade cognitiva, mais concretamente, aceder à forma como pesquisou e tratou a informação, as 

suas representações da situação e as decisões tomadas (Six & Carlin, 1993). 

Um outro objectivo que poderá ser atingido com esta metodologia prende-se com a possibilidade de 

levar o trabalhador a tomar consciência das suas competências, dos efeitos dos seus actos, isto é, 

desenvolver um metaconhecimento sobre si próprio e sobre a sua envolvente profissional. Todavia, 

este trabalho de explicitação nem sempre é fácil, principalmente porque muitas das competências, 

ligada à acção, não são "consciencializáveis" por parte dos seus detentores. 

Neste âmbito Teiger (citada por Falzon, 1994) categoriza em seis as principais dificuldades 

vivenciadas pelos trabalhadores, que limitam a sua expressão. As "conscientes", mas que o sujeito 

tem dificuldade em expressar devido às suas limitações em termos de desenvoltura de discurso. As 

"inconscientes" mas que, apesar de tudo, poderão tornar-se conscientes se o sujeito for bem 

orientado e "provocado" para um trabalho profundo de auto-análise. As "enquistadas" que se 

referem a conhecimentos pouco exactos, até esteriotipados, que na maioria dos casos se pretende 

destruir. As "resistentes" que se referem a conhecimentos e ideias que o trabalhador tem receio em 

verbalizar, já que, as percepciona como capazes de entrar em conflito com algumas regras impostas 

pela organização onde se insere. As "indizíveis", isto é, inarráveis pela sua relação com a actividade 

sensório-motora e que se tornam de difícil expressão devido à automatização a que estão sujeitas. 

Finalmente, as "autocensuradas", que são as que se prendem com as competências que o trabalhador 

procura omitir, já que se sente impotente para agir sobre elas. 
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Perante tantos elementos inibidores da exteriorização verbal por parte do trabalhador, resta ao 

ergónomo desencadear todas as démarches ao seu alcance no sentido de promover ao máximo uma 

maiêutica que ajude os trabalhadores a se auto-descobrirem no trabalho, através de um processo de 

reflexão conjunta (Falzon, 1994). 

4.5 As dificuldades da avaliação 

Sendo a formação profissional tradicionalmente concebida com base no trabalho prescrito, 

desenvolvida de acordo com plano rigidamente traçado, sem a intervenção dos principais "clientes" 

da formação, isto é, os trabalhadores e, implementada utilizando métodos nem sempre em sintonia 

com os princípios andragógicos, também não é de admirar que as práticas avaliativas se limitem a 

apurar, a "quente", as reacções que os formandos e os formadores tiveram ao processo em causa. 

Assim, fica muito por avaliar e principalmente por validar. 

Se adoptarmos um ponto de vista marcado pela abordagem ergonómica do trabalho, somos levados 

a renunciar a tais "démarches", desde a concepção até à avaliação. Sendo a ergonomia uma ciência 

da acção, ao promovermos formação com base nesta ciência, temos que a conceber como "formação 

pela e para a acção" (Teiger, Lacomblez, &t Montreuil, 1997). Deste modo, a avaliação dos seus 

efeitos, apesar de dever ser planeada desde o início, não perde por isso o seu grau de complexidade, 

já que o que está em causa é uma mudança de ponto de vista e uma mudança na própria acção. 

Tratando-se de uma mudança de comportamento, ela não pode ser perspectivada no curto prazo, 

mas sim projectada no médio e no longo prazo. Por outro lado, há limitações resultantes desta 

avaliação não imediata e que se prendem com as mudanças que o próprio contexto de trabalho sofre 

de um modo quase constante. Por esta razão, nem sempre é fácil estabelecer uma relação de 

causalidade entre os efeitos da formação e as mudanças nos desempenhos dos sujeitos e nos 

resultados da organização. 

Porém, é de facto favorável que, a par das práticas formativas, sejam operadas mudanças sobre o 

próprio trabalho, como consequência de uma rigorosa análise ergonómica. Só com base em planos 

alargados, que integrem medidas de diversas naturezas e até complementares, se conseguem reunir 

os esforços sinérgicos necessários a uma verdadeira mudança organizacional. 
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A título de conclusão resta salientar a importância do envolvimento colectivo, na avaliação, de todos 

os actores que estiveram presentes no momento da concepção da formação, isto é, desde a etapa de 

explicitação dos saberes e representações do trabalho. São os trabalhadores, as suas chefias, os 

técnicos especialistas e o próprio ergónomo que, em conjunto, poderão avaliar o impacto que o 

projecto formativo teve não só para a organização, mas igualmente para o processo de 

desenvolvimento dos trabalhadores. Desta avaliação conjunta poderão salientar-se alguns resultados 

inesperados, mas nem por isso menos relevantes para o processo de mudança perspectivado. E com 

base nesta avaliação que se poderão potenciar novas aventuras formativas cada vez mais consistentes 

e respeitadoras das características presentes nos contextos reais de trabalho, sustentadas por uma 

análise da actividade que tem a sua origem na ergonomia francófona. 
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PARTE III - TRABALHO EMPÍRICO 
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A démarche deste estudo foi desenvolvida tendo por referência as chamadas "Ciências Aplicadas", 

isto é, as ciências que dirigem o seu olhar, não tanto sobre a "produção de conhecimento", mas mais 

sobre a acção, visando a transformação ou o melhoramento de uma determinada situação. Esta 

forma de conceber a investigação, baseia-se na análise de Dejours (1995) ao que intitulou 

"Paradigma das Ciências Aplicadas", mais concretamente, renunciando a dependência, a 

"subordinação epistemológica" destas às denominadas "Ciências Fundamentais", uma vez que a 

acção nem sempre se baseia no conhecimento gerado por estas últimas, mas deverá ser sustentada 

pelas condutas "concretas" observadas em situação real. Deste modo, se a temática a pesquisar são 

as condutas do homem no trabalho e, se nos preocuparmos com a própria acção, somos levados a 

canalizar as nossas energias sobre os contextos reais de trabalho, no seio dos quais existem seres 

humanos trabalhadores de carne e osso que interagem com o seu meio, que pensam, sentem e agem. 

Esta forma de colocar os problemas, obriga-nos a questionar as démarches que partem de situações 

construídas em laboratório e, por essa razão, mergulhadas em algum artificialismo. 

Assim, neste trabalho, partiu-se do próprio terreno, reconhecendo sempre que são os homens os 

actores que, pela sua acção, produzem os fenómenos. Consciente de que a "liberdade" total é uma 

ilusão, procura-se reconhecer o espaço deixado à acção voluntária e deliberada. Conforme nos diz 

Dilthey (in Mesure, 1990, citado por Dejours, 1995) a história é feita pelos próprios homens e não é 

fruto do mero acaso e, por esta razão, identifica nas bases das próprias Ciências Históricas a 

Psicologia. De facto, na relação que o homem estabelece com o mundo, ele atribui-lhe um sentido, 

sentido esse que vai condicionar essa mesma relação. 

Também Bruner (1991, citado por Clot, 1995), um dos mentores da psicologia cognitiva americana, 

sustenta que os sujeitos e suas culturas são norteados por "significações e valores partilhados". 

É pois este sentido que é preciso decifrar, objectivo só conseguido através do contacto próximo com 

aqueles que o produzem. 
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Em termos metodológicos Dilthey avança com a abordagem compreensiva, empática, graças à qual o 

investigador se coloca na posição do sujeito, procurando entrar no seu universo e conhecer as suas 

intenções e as suas acções. 

Na mesma linha Norman (1992, citado por Clot, 1995) atribui papel de relevo às situações reais 

onde os factos ocorrem reforçando a ideia de que o conhecimento e o reconhecimento das próprias 

actividades humanas fez parte do próprio trabalho. 

Deste modo, " ... a análise do ser humano em situação real de trabalho pode e deve constituir um 

objecto da disciplina científica denominada psicologia..." (Lacomblez, 1997, p. 4). 

Especificamente, a Psicologia do Trabalho deverá descrever-se sempre como a define Clot (1995, p. 

17), isto é, como uma "tensão: ciência e arte da prática, dois termos entre os quais a actividade do 

analista do trabalho estabelece uma ligação de um vai-e-vem". 

Importa agora colocar a tónica na distinção operada pela ergonomia de origem francesa entre 

"trabalho real" e "trabalho prescrito", sendo o primeiro respeitante ao efectivo confronto do 

trabalhador com a sua envolvente laboral e o segundo relativo ao trabalho a realizar. Esta distinção 

assume particular relevância no que diz respeito ao objecto da própria análise do trabalho que, deste 

modo, passa a ser duplo. Por um lado, a análise da tarefa, centrada nas prescrições e nas condições 

de trabalho no âmbito das quais as funções são desenvolvidas; por outro lado, a análise da 

actividade, preocupada com os modos como o próprio trabalhador gere essas mesmas prescrições e 

condicionalismos com que se depara (Lacomblez, 1997). Usando as expressões dos seus conceptores 

"a tarefe indica o que há para fazer, a actividade o que se fez" (Leplat & Hoc, 1983, citados por 

Clot, 1995, p. 209). 

Os mesmos autores, na linha de Faverge, avançam que a actividade não responde sempre às 

exigências da tarefa prescrita já que, para uma mesma tarefe, há diversas "descrições possíveis". 

Daqui resulta o reconhecimento da existência de uma "margem de manobra" que é deixada ao 

trabalhador no sentido deste interpretar as prescrições, considerar os constrangimentos a que está 

submetido e, subjectivamente orientar a sua acção. Esta ideia está presente no conceito de 
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"actividade subjectivante", isto é, as actividades implicadas nas competências tácitas que sofrem 

constantes processos de transformação de natureza subjectiva por parte do trabalhador (Dejours, 

1995). Apesar da utilidade do conhecimento deste tipo de actividade para a própria intervenção 

sobre os contextos reias de trabalho, o seu estudo nem sempre é fácil, já que se trata de uma 

actividade que, algumas vezes, escapa à própria consciência do seu portador limitando, 

consequentemente, a sua identificação. 

Se o conceito de actividade apela para o papel atribuído ao homem enquanto gestor da tarefa que 

tem em mãos, então somos levados a considerar a existência de uma dimensão nesse mesmo homem: 

a chamada inteligência prática. Trata-se da inteligência mobilizada em situação real de trabalho, 

conceito que parece já ter uma longa história, nomeadamente pelos gregos sob o nome de "métis" e 

que procura representar principalmente a inteligência posta em prática quando o sujeito se confronta 

com actividades técnicas, de grande utilidade quando estão em causa situações inéditas, cujos 

contornos não são bem definidos e que exigem "sensibilidade" e capacidades "inventiva" e "criativa". 

Todavia, este conceito tem sido alvo de alguma crítica, crítica esta que se baseia principalmente no 

facto deste marcar uma forte clivagem entre os domínios cognitivo e afectivo, não explicando os 

seus mecanismos de articulação aquando da presença de situações inesperadas e novas. Assim, 

parece ser a noção de "actividade subjectivante" a mais desenvolvida até ao momento presente 

(Dejours, 1995). 

Um aspecto que merece aqui alguma reflexão, diz respeito à concepção que possuímos do próprio 

homem e que, de alguma forma, vai condicionar a orientação da pesquisa em causa. A este respeito, 

podemos distinguir duas orientações básicas. Uma baseia-se num modelo modular de acordo com o 

qual importa estudar o homem nos seus diferentes factores, através de uma fragmentação e 

articulação dos seus processos. Outra, apoia-se numa visão holística e interactiva do homem, 

utilizando como conceitos chave os de representação e intencionalidade, sendo o homem concebido 

como um actor social, cuja conduta é sujeita a uma racionalidade estratégica. O facto de adoptar 

uma ou outra orientação canaliza a pesquisa em sentidos diferentes, já que, enquanto que a primeira 

concebe o factor humano em termos de insucesso, pelo contrário, a segunda encara-o como um 

recurso (Dejours, 1995). 
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Estas duas démarches acabam igualmente por privilegiar diferentes pressupostos relativamente aos 

conceitos de técnica e tecnologia e ao de trabalho. A démarche que concebe o factor humano 

enquanto insucesso não estabelece distinção entre técnica e tecnologia, relacionando estes conceitos 

com as dimensões de ordem material, isto é, os objectos, as máquinas, as instalações, etc. Por seu 

lado, a démarche centrada no factor humano como recurso, em algumas situações, acaba por 

distingir com alguma nitidez os conceitos de técnica e de tecnologia. Se em alguns casos a técnica 

pode ser encarada como na perspectiva anterior, noutros pode reenviar para os saberes-saber do 

próprio sujeito quando este usa o seu corpo e o seu pensamento na gestão da sua actividade. Aqui a 

tecnologia deixa de ser uma ciência exclusiva das engenharias e passa também a assumir-se como 

uma ciência humana (Dejours, 1995). 

Finalmente, salienta-se uma forte ruptura nas duas abordagens quando o que está em causa é o 

próprio trabalho. Ao considerar o factor humano em termos de insucesso, concebe-se a actividade de 

trabalho como uma realidade bem conhecida e bem dominada, cujos comportamentos 

"desejáveis/indesejáveis" são claramente identificados. Assim, aquando de desvios de desempenho 

face aos objectivos previstos, há a formulação de hipóteses sempre baseadas em factores como a 

negligência ou a incompetência do seu autor. 

Considerando o homem como um recurso e como um actor, procura fazer-se uma análise que 

reconheça a interferência de outros factores sobre a sua acção, como sejam, a iniciativa, o 

envolvimento pessoal, a motivação, a comunicação no trabalho, o clima social, a cultura dominante, 

a identidade colectiva, o estilo de liderança e a própria organização do trabalho. A dificuldade em 

considerar todas as variáveis aquando o momento da concepção, invalida as análises sugeridas pela 

démarche do "insucesso humano". 

Quando uma das dimensões em estudo se centra na problemática do erro humano no trabalho, a 

adopção de uma ou outra démarche não é indiferente. Enquanto que a primeira se torna, na minha 

opinião, redutora da realidade e, por essa razão pouco potente, a segunda, caracterizada por uma 

análise pluricausal do comportamento do homem no trabalho, revela-se mais rica e profícua. Por esta 

razão, foi a privilegiada no desenrolar de todo o presente estudo, renunciando o comportamento do 

homem como uma realização mais ou menos ajustada a um ideal-tipo, edificado de um modo 

artificial. 
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De facto, nenhum projecto industrial, mesmo o mais protegido dos imprevistos, consegue manter-se 

intacto aquando da sua implementação. Estas ideias fazem-nos retomar o conceito de Friedman 

(1946) sobre as "ilusões tayloristas", que parecem ignorar o efeito da subjectividade do trabalhador 

sobre a própria prescrição. 

Se nos parece bastante consistente esta forma de análise, temos igualmente que considerar uma 

dimensão presente nos contextos de trabalho e que se relaciona com a "validação do acto técnico". 

Não basta reconhecermos a existência de um fosso entre o prescrito e o real, entre o insucesso e o 

recurso, entre o erro e o limite de adaptação, uma vez que, na prática, o desempenho é fruto de um 

julgamento e a competência alvo de reconhecimento. O acto técnico, como acção de transformação 

do mundo real, é sujeito a uma avaliação da sua eficácia, não por parte de quem o pratica, pois assim 

seria pleno de subjectividade, parcialidade e, consequentemente, nulidade, mas sim por parte do 

"outro". Dito de outra maneira, "a técnica é um acto sobre o real, iniciada a partir de uma cultura e 

sancionada pelo julgamento do outro" (Dejours, 1995, p. 37). O acto para ser válido tem que ser 

reconhecido pela sua utilidade em termos técnicos, sociais e económicos. Por esta razão a própria 

noção de competência depende do contexto ético e social em que se manifesta. Conforme nos diz 

Dejours (1995) a competência, antes de ser individual é do domínio do colectivo. 

A validação do comportamento ou de uma conduta deveria no entanto ser feita através de uma 

partilha de racionalidades, abrindo um espaço de discussão, em que tanto o "eu" como o "outro" 

tivessem uma palavra a dar. Esta ideia poderá ser sustentada pela distinção entre real e realidade. 

Sendo a realidade identificada como um "estado de coisas", que se dá a conhecer, pelo contrário, o 

real é a parte do mundo que resiste ao conhecimento técnico e científico (Dejours, 1995); o real é 

assim a mola impulsionadora da própria acção de pesquisa e de descoberta, pois mantém sempre 

uma faceta resistente à simbolização. 

Deste modo se justifica a ideia de que o mundo do trabalho tem sempre presente um mistério por 

desvendar ao nível do seu real, técnico, económico e social. Nem tudo é previsível, nem tudo é 

possível de ser formalmente racionalizado por parte de quem tem a missão da concepção; por esta 

razão a "falha" nem sempre é evitável, já que o real não se faz apreender senão sob a forma de um 

desvio. 
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A título de conclusão urge uma passagem de uma ergonomia remediativa para uma ergonomia 

preventiva de carácter global, pluridisciplinar e participativa que favoreça o pôr em comum as 

representações, os objectivos, as linguagens, os saberes dos diversos parceiros da cena de trabalho 

(Clot, 1995). 
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.A historia do projecto 

Apreender as condutas do homem no trabalho não é uma missão fácil, na medida em que, no 

contexto real, múltiplas variáveis se entrecruzam, limitando a capacidade do investigador situar com 

nitidez o impacto e o valor relativo de cada uma face ao fenómeno que se propõe estudar. Este facto 

agrava-se quando os elementos a pesquisar se situam ao nível das condutas que envolvem processos 

cognitivamente complexos, como é o caso da tomada de decisão em contextos de incerteza. 

Se a orientação da nossa démarche vai no sentido de conhecer a conduta do homem no trabalho 

enquanto actor, então temos que considerar as suas vertentes não imediatamente visíveis como, os 

motivos, as inconstâncias e os actos do pensamento (Dejours, 1995). 

A este respeito, o modelo de Cranach (1982, citado por Valax, Marine, & Reinert, 1990), sustenta 

que o objectivo da pesquisa consiste em procurar o que está por detrás do observável, as 

regularidades dos comportamentos, pois só assim conseguimos inferir as representações dos 

problemas, as estratégias de resolução que guiam e controlam a acção. 

Coloca-se então a questão: qual a melhor forma de aceder a estas dimensões visíveis e não visíveis, 

esperadas e inesperadas da conduta humana? A resposta, no meu ponto de vista, poderá passar 

muito mais pela adopção de uma atitude mais eclética, mais aberta, que consiga conciliar e integrar 

os dados de diferentes metodologias. No caso concreto, apesar de se ter dado uma ênfase particular 

ao estudo de caso, procurou-se também deixar espaço para uma análise, que poderemos intitular de 

mais quantitativa. 

Clot (1995) atribui um peso significativo às formas de mdividualização dos acontecimentos e das 

condutas, reconhecendo-lhes dignidade científica Parte-se então das práticas do "concreto de 

trabalho" para fazer validar a própria construção teórica. Muito mais do que uma classificação 

tipológica de numerosos resultados, comparados entre si, o estudo de caso procura uma 

conceptualização das relações reais estabelecidas em contexto de trabalho. 
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De facto, o uso de um método objectivo de observação e de quantificação, por exemplo, dos 

desempenhos de uma equipa, é insuficiente para traduzir a dinâmica subjacente das ligações de 

cooperação entre os diferentes elementos, para além de não nos permitir caracterizar os mecanismos 

de compensação dos "erros". Torna-se então necessário implementar um outro tipo de análise, 

qualitativa que, dando a palavra aos actores em causa, consiga apurar as suas dinâmicas, as suas 

representações, etc. (Dejours, 1995). 

Contudo, a ambição do investigador deverá ser balizada, mantendo sempre presente a ideia de que a 

sua pesquisa tem, necessariamente, de o conduzir a efectuar escolhas em termos dos seus quadros de 

referência, negligenciando outros. Todavia, o próprio processo de "redução" é necessário. A 

generalização dos resultados será possível se a capacidade de manter estruturalmente a unidade de 

base utilizada, permanecer (Clot, 1995). 

Em todo o caso, qualquer trabalho de investigação deve ser sempre concebido e encarado de uma 

forma dinâmica e flexível, pois, à medida que vamos avançando na pesquisa e apreendendo algumas 

dimensões do real, vamos concerteza ter necessidade de proceder a ajustamentos, que passam pelas 

próprias estratégias, deixando sempre as portas abertas para o inesperado, o imponderado... São 

também os próprios condicionalismos patentes no terreno que acabam por exercer um impacto 

significativo sobre as escolhas do pesquisador. 

Foi precisamente com este espírito que o presente estudo foi desenvolvido, passando por diversos 
momentos de avanço, de recuo, outros de impasse e, principalmente, de decisão. 

Apesar de se tratar de um processo dinâmico, podemos descrever o itinerário deste trabalho, 

decompondo-o, ainda que de uma forma algo artificial, mas nem por isso menos vantajosa, em cinco 

momentos-chave. 
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2.1 Primeiro Momento: Conhecimento e delimitação 

Partindo do conceito de "cognição situada", já descrito na introdução deste trabalho, a necessidade 

de contextualizar o estudo revelou-se um imperativo imediato. Uma das formas de cumprir este 

objectivo prendeu-se, numa primeira etapa, com o conhecimento global da empresa e a delimitação 

do sector onde o estudo se iria desenvolver. Para o efeito foram realizadas entrevistas com o 

Director de Recursos Humanos e com o Chefe de Pessoal, utilizando para o efeito um questionário 

(anexo n°l), resultando destas como que um check-up empresarial. Foi igualmente efectuada uma 

visita guiada pelo sector industrial, com explicações pormenorizadas sobre o processo produtivo. 

Esta visita foi complementada com uma entrevista com o Responsável pelo Departamento Químico, 

que forneceu alguns dados mais profundos de natureza técnica, sobre esse mesmo processo (anexo 

n°2). Finalmente foi feita uma recolha documental, como, organogramas, balanço social, entre 

outros. 

Uma vez que o enquadramento inicial previsto para este estudo tinha privilegiado a problemática da 

idade e trabalho, decisão e risco, foi sugerido pela direcção de recursos humanos a realização do 

mesmo na área da manutenção e não da produção, pois nesta última, explorar o factor idade poderia 

tornar-se problemático, já que, apesar dos esforços por parte da empresa no sentido de 

"rejuvenescer" o seu capital humano, a média das idades naquele sector ainda é considerada muito 

elevada. 

Deste modo, partiu-se para o conhecimento das quatro grandes áreas que constituem o 

Departamento de Manutenção, três das quais dão apoio directo ao sector produtivo e a quarta se 

dedica ao trabalho de rectaguarda, isto é, as oficinas. 

Primeiramente foi feita uma entrevista com o Responsável pelo Departamento da Manutenção, na 

tentativa de apurar informações sobre a estrutura do departamento, as suas principais missões, os 

seus objectivos, a forma como o trabalho é organizado, as ligações com outros departamentos, as 

políticas de gestão do pessoal, os seus pontos fortes e pontos fracos, os principais momentos de crise 

e evolução, as ocorrências e atitudes face à higiene, saúde e segurança no trabalho, entre outras. 
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Foram igualmente realizadas visitas às quatro áreas da manutenção e entrevistados cada um dos seus 

responsáveis (cujo guião poderá ser analisado no anexo n°3), com o objectivo de apreender dados 

como, os objectivos específicos para cada uma, as características funcionais, a organização do 

trabalho, a formação dada ao pessoal, as dificuldades vividas, isto é, os constrangimentos da 

actividade, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. 

A par destas entrevistas, foi efectuado um levantamento sobre o pessoal de toda a manutenção, 

nomeadamente, idade, habilitações, formação profissional recebida, nível de qualificação, categoria, 

antiguidade e remuneração. 

Pelo contacto estabelecido com os responsáveis pelas áreas da manutenção, o da área III foi o que se 

revelou mais aberto, mais colaborante e, principalmente mais interessado no estudo em causa. Este 

foi, sem dúvida, o principal motivo da opção por esta área para o desenvolvimento do trabalho, já 

que, da adesão da chefia da área depende, em grande medida, a adesão dos seus colaboradores 

enquanto população-alvo do estudo. 

Por outro lado, a área El é a que possui maiores diferenças etárias entre os seus elementos, factor de 

alguma importância se considerarmos que uma das dimensões previstas a explorar era a idade. 

De facto, um dos principais objectivos no início deste projecto era apurar as diferentes estratégias 

utilizadas ao tomar decisões perante uma situação de avaria e verificar em que medida o factor idade 

influencia as mesmas. Visava-se identificar as atitudes de cooperação e as competências que os 

sujeitos põem em prática durante as situações de reparação, procurando dar conta das suas lacunas 

em termos de competências, lacunas essas passíveis de serem colmatadas por um processo formativo 

ajustado. Finalmente, pretendia-se apurar as características do trabalho real que envolve a actividade 

de manutenção, através da análise ergonómica do trabalho. Assim, poder-se-ia identificar os 

constrangimentos, os factores que dificultam o "bom desempenho" dos trabalhadores e que, em 

nada, se relacionam com déficits nas suas competências. Estes dados poderiam constituir um corpo 

de sugestões a apresentar à empresa no sentido desta intervir sobre as próprias situações de trabalho. 

Na tentativa de aceder aos processos cognitivos dos sujeitos durante as intervenções, optou-se pela 

auto-análise ergonómica do trabalho. Num primeiro momento os sujeitos seriam filmados durante 
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uma tarefe de reparação. No final, eram levados a visionar as filmagens e a proceder a uma auto-

análise guiada, verbalizando a sua actividade, os seus gestos, as suas regulações, bem como os 

processos cognitivos que estiveram na origem das suas acções. Estas verbalizações seriam registadas 

em audio. Deste modo, pretendia-se não só obter um conhecimento mais aprofundado do sujeito em 

contexto real de trabalho, mas igualmente levá-lo a desenvolver o seu auto-conhecimento. 

2.2 Segundo Momento: Integração e auto-análise 

Neste momento era vital a integração na área em estudo, nomeadamente ganhando a confiança dos 

que a constituem, explicando cuidadosamente os objectivos do trabalho e a metodologia a utilizar, 

não deixando de referir a mais-valia que estes podiam retirar, pelo desenvolvimento do seu auto-

conhecimento. 

A par desta integração, podemos dizer, ao nível relacional, foi também feita uma integração ao nível 

do funcionamento da área. Conforme nos salientam De Keyser et Woods (1986), quando o alvo do 

estudo se focaliza sobre os mecanismos cognitivos não pode deixar de explorar toda a problemática 

organizacional específica do terreno, bem como as interacções estabelecidas entre os diversos 

actores. Nesta linha, observações e conversas informais foram necessárias para compreender a 

dinâmica daquele sector, as relações internas e as relações com outros, como a produção e as 

compras/logística, as modalidades de comunicação, os procedimentos de trabalho (relatórios de 

avarias, livros de referências de peças sobresselentes, programa informático para pedido de 

intervenção, entre outros). 

Tendo em vista uma aproximação à actividade cognitiva do sujeito aquando envolvido com a sua 

tarefa de reparação, mais concretamente, à forma como ele pesquisou e tratou a informação, as suas 

representações da situação e as decisões por si tomadas, realizaram-se dez filmagens de situações de 

intervenção com diferentes trabalhadores a uma máquina consensualmente reconhecida como uma 

das mais problemáticas em termos de avarias - as prensas de vulcanização1 (cujo desenho pode ser 

visualizado no anexo n° 4). Fazendo uso da auto-análise, procurava-se levar o trabalhador a tomar 

1 Prensas de vulcanização - são máquinas que têm como função vulcanizar (como que "cozer" o pneu dando-lhe a sua 
forma final), recorrendo para o efeito a vapor saturado. 
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consciência das suas competências, dos efeitos dos seus actos, isto é, levá-lo a desenvolver um 

metaconhecimento de si mesmo e da sua envolvente profissional, favorecendo-lhe uma intervenção 

sobre a sua própria situação de trabalho. 

Finalmente, pretendia-se, com esta metodologia, apreender o nível de desempenho manifestado pelo 

trabalhador, deduzindo, por um lado o lugar que poderia ocupar a concepção de um projecto 

formativo adequado e, por outro lado, a identificação de factores extrínsecos ao mesmo que 

interferem negativamente sobre a sua acção. 

Todavia os obstáculos à implementação desta metodologia foram os suficientes para reconhecer a 

grande dificuldade, senão impossibilidade, em atingir os objectivos para que foi criada. 

Por um lado, factores relacionados com o contexto, o ruído muito elevado não permitia acompanhar 

as trocas que se estabeleciam entre os diversos protagonistas, o espaço entre as máquinas onde se 

efectuam grande parte das reparações é muito reduzido o que, em alguns casos, dificultava o 

processo de filmagem. 

Por outro lado, após as intervenções filmadas, apesar da excelente "boa vontade" dos sujeitos, nem 

sempre era possível o visionamento imediato das mesmas, já que ocorrem diversas avarias em 

simultâneo durante as oito horas de trabalho de um turno. O seu visionamento à posteriori, colocava 

problemas de memória e evocação aos sujeitos, limitando assim a riqueza das suas verbalizações. 

Por último, elevados são os graus de diversidade e complexidade das reparações efectuadas pelos 

sujeitos bem como o desconhecimento técnico das mesmas por parte da investigadora. 

Perante tais condicionalismos, surgiu a necessidade de redefinir estratégias e fundamentalmente, 

delimitar o âmbito do estudo, reduzindo os sujeitos aos três responsáveis de turno e procurando 

abordar apenas as avarias mais vulgares. 
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2.3 Terceiro Momento: Redefinição da démarche 

Os três chefes de turno foram convidados a seleccionar, hierarquizar e descrever os cinco tipos de 

avarias de natureza mecânica que, na sua opinião, mais aconteciam nas prensas de vulcanização. A 

descrição deveria obedecer a alguns critérios como: as causas da avaria, os modos de diagnóstico e 

de resolução da mesma, os recursos humanos e materiais envolvidos e o tempo utilizado na sua 

reparação. 

Deste processo, resultou a eleição das avarias relacionadas com a chamada grade de descarga da 

prensa2, basicamente por terem sido as consensualmente escolhidas pelos três sujeitos, de acordo 

com o critério: elevada ocorrência de avarias. 

Nesta fase, foram ainda realizadas entrevistas com cada um dos chefes de turno no sentido de 

conhecer o seu percurso escolar, profissional e formativo (anexo n° 5). 

2.4 Quarto Momento: Exploração técnica e recurso a situações simuladas 

Tendo tomado conhecimento que um dos sujeitos solicitou o apoio de alguns dos seus colaboradores 
para fazer a descrição das cinco principais avarias, previamente citadas e, no sentido de melhor 
compreender a avaria "eleita", foram realizadas entrevistas técnicas com os três responsáveis de 
turno, gravadas em audio, sobre as avarias que podem ocorrer com a grade de descarga, referindo os 
mecanismos técnicos envolvidos, isto é, a funcionalidade e a interdependência das diferentes 
componentes da máquina, etc. (anexo n° 6). 

Na tentativa de conciliar uma metodologia qualitativa com dados quantitativos, para garantir maior 

consistência na análise, iniciou-se uma recolha exaustiva de todas as avarias ocorridas com a grade 

de descarga, em todos os turnos e foi feito um levantamento dos tempos apresentados para cada 

uma, pela manutenção (presentes nos relatórios diários que cada turno tem que fazer no final do seu 

2 Grade de descarga - dispositivo existente nas prensa de vulcanização que tem como função a descarga dos pneus para 
as passadeiras, após o processo de vulcanização. 
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trabalho) e pela produção (presentes nas listagens diárias que também estes elaboram e que são os 

tempos reconhecidos formalmente pela empresa). Para este levantamento foi criado um mapa (anexo 

n° 7), resultando um total de 12 meses de recolha. 

O recurso às técnicas de simulação afigura-se de grande interesse não só pelas suas propriedades 

práticas, permitindo efectuar observações bastante disciplinadas dos comportamentos em situações 

muito próximas das reais, como também pelas suas funções cognitivas, já que antes de observar os 

comportamentos, os sistemas deverão ser cuidadosamente construídos (Simon, 1991, citado por 

Béguin & Weill-Fassina, 1997). Contudo a sua validade depende muito da capacidade em considerar 

a complexidade das interacções que se estabelecem entre as diversas dimensões presentes no cenário 

laboral, entre as quais, a humana, a material e a organizacional. 

Consciente de algumas limitações que estas técnicas podem encerrar, como a dificuldade em 

reproduzir com total perfeição a realidade em estudo, utilizaram-se neste trabalho empírico situações 

simuladas, assim intituladas devido ao seu grau de especificidade. O objectivo que sustentou este 

tipo de metodologia prendeu-se com a necessidade de estudar o comportamento cognitivo dos três 

sujeitos responsáveis de turno, quando confrontados com determinadas avarias que fazem parte do 

seu dia-a-dia. 

A construção destas situações deveria, naturalmente, ser realizada por alguém possuidor de um 

conhecimento técnico aprofundado e de uma experiência rica. Foi assim que o responsável pela área 

de manutenção IH em conjunto com os seus melhores mecânicos, equipa de especialistas (que não os 

responsáveis pelos turnos), foram chamados a intervir, construindo duas situações de avaria da grade 

de descarga frequentes. Foi pedido que, para cada uma, se descrevesse a comunicação que 

habitualmente o sector produtivo emite (sintoma) solicitando, via terminal de computador, a 

intervenção da manutenção. A esta equipa foram igualmente solicitadas as causas possíveis para 

esses sintomas, os modos de diagnóstico e de resolução para cada uma das alternativas, os recursos 

humanos e materiais utilizados, o tempo médio gasto com cada situação de reparação e as medidas 

preventivas a usar em termos de segurança. Apesar de se tratar de um material deveras relevante 

para o trabalho em causa, a sua colocação em anexo (n°8) prendeu-se inteiramente com a sua 

extensão, o que poderia, no meu ponto de vista, dificultar a continuidade da leitura desta exposição. 
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2.5 Quinto Momento: Situações simuladas e validações 

Os três responsáveis de turno foram então confrontados, em diferentes momentos e individualmente, 

com os sintomas "grade não vira" (simulação 1) e "grade caída" (simulaçãc-2). 

A única instrução dada era "imagine que recebe um pedido de intervenção, por parte da produção, 

via terminal, que diz grade não vira / grade caída. Ao se confrontar com esse pedido, em que é que 

pensa? que causas lhe poderão estar associadas?". 

Com o objectivo de pôr em evidência as representações mentais dos sujeitos para compreender a 

lógica da tarefe tal como é vista pelos mesmos, pedia-se-lhes que procurassem expressar-se como se 

estivessem a dar explicações e aconselhamento a um principiante, seu aprendiz. 

Após a identificação das possíveis causas, era-lhes solicitada a descrição dos modos de diagnóstico e 

de resolução da avaria, os recursos humanos e materiais usados, o tempo médio necessário e os 

procedimentos de segurança a implementar. 

As seis entrevistas foram registadas em audio e as transcrições das mesmas foram efectuadas. 

Uma vez que as representações que o sujeito constrói na situação são dinâmicas (isto é, 

modificam-se e evoluem no confronto com novas experiências, obstáculos, variações do meio, etc.) 

alterando a análise que este faz da situação-problema, associada ao facto de que em diferentes 

momentos, diversos factores podem concorrer para dificultar/feciltar o processo de verbalização, foi 

conduzida uma segunda entrevista que permitiu ao sujeito rectificar/validar as informações por si 

prestadas no primeiro contacto com as situações simuladas. Deste modo, os dados foram-lhe 

restituídos, permitindo jogos de cortes, acrescentos ou modificações. 

O material resultante possibilitou, não só estabelecer uma comparação entre as respostas dadas pelos 
três responsáveis de turno para as situações simuladas, mas também compará-las com as descrições 
produzidas pelos especialistas. 
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3. A empresa 

O estudo que aqui se apresenta inscreve-se no contexto de uma empresa da indústria dos pneus, 

localizada em meio rural, no norte de Portugal. Trata-se de uma sociedade anónima, presentemente 

de capitais 100 % estrangeiros que iniciou a sua actividade em 31 de Dezembro de 1989. O seu 

nascimento resultou de uma Joint Venture feita entre um Grupo estrangeiro (que facultou o seu 

kow-how) e uma empresa nacional, já com cerca de 45 anos de existência (que forneceu as 

instalações e a mão-de-obra). Desde então, e após um momento de crise, tem conhecido momentos 

de forte evolução que a marcaram e a tornaram numa das mais prestigiadas a nível nacional e 

internacional. 

Contudo a mudança mais significativa ocorreu no ano de 1990 com um projecto de investimento de 

grande envergadura que envolveu concretamente, 27 milhões de contos. Todo o aparelho produtivo 

sofreu profundas alterações, o que exigiu uma nova filosofia de gestão, uma nova atitude no trabalho 

e muita formação profissional. 

Em 1993, com o processo de certificação para a qualidade1, tornou-se um dos principais 

fornecedores de equipamento de origem de marcas como a Audi, Volkswagen, Ford, Nissan e Seat. 

Foi também este processo que exigiu o recurso a fornecedores de matérias-primas igualmente 

certificados. 

Em termos estratégicos, procura-se constantemente mostrar que a empresa é uma alternativa válida 

dentro do Grupo, uma vez que há uma forte dependência do poder de decisão, concentrado em mãos 

estrangeiras. 

Relativamente à sua estrutura, ela é constituída pela Administração e pelas seguintes Direcções: 

Recursos Humanos, Financeira, Produção, Engenharia, Engenharia Industrial, Operações e 

Logística, Segurança e Ambiente, Controlling e Informática (anexo n°9). 

No ano de 1995, possuía um total de 793 trabalhadores, dos quais 769 do sexo masculino e 24 do 

sexo feminino. 

1 De acordo com a norma ISO 9002. 
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D Homens 
D Mulheres 

97% 

Gráfico 1 - Distribuição dos trabalhadores por sexo 

A desproporção entre os dois sexos visualizada no gráfico 1, pode ser facilmente explicada se 

considerarmos que se trata de um sector tradicionalmente dominado por homens, uma vez que 

outrora o processo produtivo exigia uma elevada carga física, situação que actualmente se encontra 

atenuada, graças às características das novas máquinas. Por outro lado, por imperativos legais, não é 

possível a admissão de mulheres para o sector produtivo, já que este funciona em laboração 

contínua, com três turnos rotativos. 

Como podemos ver no gráfico 2, a grande maioria dos trabalhadores insere-se na faixa etária dos 45-

54, apesar dos esforços que, nos últimos anos, se têm desencadeado para "renovar" o pessoal, 

recorrendo para o efeito a reformas, reformas antecipadas, acordos mútuos e admissão de 

trabalhadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

Gráfico 2 - Distribuição dos trabalhadores por faixa etária 
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Em termos de habilitações literárias, cerca de 57% dos trabalhadores possui menos que o 2o ciclo do 

ensino básico e apenas 8,5% possui habilitações superiores acima do Ensino Superior Politécnico. 
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Gráfico 3 - Distribuição dos trabalhadores por habilitações literárias 

A maioria dos trabalhadores, isto é, 60% são qualificados e altamente qualificados, 20,4% são semi-

q uai i ficado s e 13,1% são quadros médios. Os restantes 7% distribuem-se pelos níveis não 

qualificados, quadros intermédios, quadros superiores e dirigentes. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos trabalhadores por nível de qualificação 
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Quando abordado sobre as principais políticas de recursos humanos, o director desta área sublinhou 

a importância de incrementar o trabalho em equipa em detrimento do trabalho individuaL Referiu 

também a necessidade de facultar aos quadros a sua auto-formação, permitindo-lhes um planeamento 

personalizado das suas actividades formativas. Finalmente salientou o papel da participação dos 

trabalhadores no exercício da empresa, nomeadamente através de um programa de sugestões 

recentemente montado. No entanto, apesar de mencionar a importância do envolvimento dos 

trabalhadores em algumas decisões, promovendo a comunicação bilateral, ascendente e descendente, 

não deixou de sublinhar as dificuldades que em alguns momentos sentiam devido às influências 

nefastas dos sindicatos. Note-se que a actividade sindical nesta empresa é muito forte, já tendo 

chegado a fazer uso do direito à greve para pressionar a administração a tomar decisões em 

conformidade com as suas pretensões. 

Quando se afloram as práticas de higiene, saúde e segurança no trabalho, verifica-se a consciência da 

impossibilidade do respeito pelas medidas de prevenção em termos alargados e constantes. A 

penosidade e o desconforto que alguns dos equipamentos de protecção individual provocam 

associada às dificuldades que criam na boa execução da tarefa, conduzem a atitudes menos 

preventivas. Deste modo, durante o ano de 1994, registaram-se 104 acidentes, 23 dos quais 

implicaram baixa, num total de 735 dias perdidos, resultando ainda um caso de incapacidade 

permanente2. 

Uma área de primordial importância para a empresa, após as drásticas mudanças tecnológicas, é a 

formação profissional. Embora inicialmente a estratégia da empresa passasse pela formação das 

chefias no estrangeiro, nos locais de origem do equipamento, com o objectivo de, numa segunda 

fase, estas darem formação aos seus colaboradores, num sistema em "cascata", tal não deu os seus 

frutos. Duas foram as razões apontadas para tal fracasso. Por um lado, o facto de em Portugal, a 

empresa não dispor de simuladores de grande importância para a formação técnica em causa e, por 

outro lado, porque apesar destas chefias regressarem com conhecimentos sobre as máquinas, isso 

não implicava a capacidade para transmitirem a sua mensagem a terceiros, isto é, tinham falta de 

competências de natureza pedagógica. A empresa viu-se então obrigada a alargar a formação no 

exterior a mais funcionários. Contudo, a grande maioria não correspondia a um pré-requisito básico 

para este tipo de formação - conhecimentos da língua inglesa. Foi então necessário prepará-los, 

2 Dados obtidos através do balanço social da empresa, relativo ao ano de 1994. 
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intensivamente, pois as máquinas já estavam em funcionamento, tarefa que foi árdua, principalmente 

se considerarmos o baixo nível de habilitações que os sujeitos possuem e as dificuldades que sentem 

na própria língua materna. Foram igualmente procuradas alternativas de formação a nível nacional. 

Após este "boom" formativo que caracterizou o período entre 1991 e 1993, a empresa entrou num 

processo mais sereno (vide gráficos 5 e 6). É no ano de 1996 que a formação volta a assumir um 

papel de destaque, atingindo o maior número de horas formativas alguma vez realizadas, destinadas 

a um número significativamente menor de trabalhadores do que em anos anteriores. Actualmente, é 

elaborado um plano anual de formação que, na opinião do Director de Recursos Humanos, reflecte a 

compatibilização dos interesses dos diversos departamentos. 

o 
S 
« 

o 
■o 
(0 
2 
o 
o 
Z 

100000-^ 

80000-^ 

60000-' 

40000-r 

20000 

o m J J n 
1990* 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Anos 

Gráfico 5 - Número de horas de formação (comparticipada e não comparticipada) realizadas entre 

1991e1996 
* Dados relativos apenas a seis meses de formação (Julho-Dezembro) 



66 

I 
O ï 
! 
0 
"O 
z 

1600-f^ 

1200-'' 

800-' ' 

1432 

1113 

400 nJJJTTj 
1990* 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Anos 

Gráfico 6 - Número de trabalhadores que receberam formação entre 1991 e 1996 

* Dados relativos apenas a seis meses de formação (Julho-Dezembro) 

Contudo, como vamos ter possibilidade de verificar ao longo deste trabalho, há ainda muito por 

fazer no âmbito da formação profissional, concretamente ao nível da promoção e desenvolvimento 

de competências importantes para o bom desempenho dos funcionários, no confronto com o seu real 

contexto de trabalho. 
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4. A área III da manutenção 

Após um conhecimento genérico da empresa, procurei explorar o sector onde o trabalho empírico foi 

desenvolvido - a área El da manutenção. Esta é uma das quatro áreas que integram o Departamento 

de Manutenção e em termos funcionais, presta os seus serviços às áreas HI e IV da Produção, 

concretamente a máquinas de grande porte, como é o caso das prensas de vulcanização, das 

máquinas de uniformidade, das máquinas de detecção de bolhas e dos transportadores e a máquinas 

de pequeno porte, como as de inspecção dos pneus, num total de 104 unidades. Trata-se assim do 

sector da manutenção que dá apoio ao equipamento que está nas últimas fases do processo 

produtivo até à sua inspecção e saída dos pneus da fábrica. 

Relativamente aos objectivos para este sector, são calculados em termos de tempos perdidos por 

avaria, sendo estes trimestralmente mensurados. Todavia, segundo o responsável da área em causa, 

havia necessidade de alargar o âmbito dos objectivos aos custos praticados pela manutenção, uma 

vez que diferentes estratégias implementadas pela manutenção, poderão culminar em diferentes 

custos. 

Quanto à organização do trabalho, parece existir bastante autonomia por parte dos responsáveis por 

cada turno, para gerir as suas equipas, equipas estas constituídas por quatro elementos (incluindo o 

seu responsável). 

No que se refere às estratégias de selecção de pessoal, são privilegiados os jovens no momento da 

admissão já que, segundo o sujeito supracitado, são os que se encontram em melhores condições de 

adaptação aos automatismos do sofisticado equipamento. Não obstante, é atribuído grande valor à 

experiência, pois para haver "capacidade técnica" parece ser necessário possuir cerca de 10 anos de 

experiência. 

Estas opiniões parecem ser partilhadas pelo responsável do departamento da manutenção que, apesar 

de referir que são as idades próximas dos 20 anos, as preferidas na selecção de novos funcionários, é 

a experiência que permite ao funcionário da manutenção tornar-se um encarregado válido, capaz de 
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desencadear todos os esforços na resolução e na regulação das maquinas, para lhes tirar o máximo 

de rentabilidade. Segundo o mesmo, os encarregados / responsáveis de turno são elementos-chave na 

manutenção, pela sua experiência acumulada. 

Uma mudança na forma de gerir o pessoal tem vindo a ser implementada nesta área da manutenção, 

concretamente promovendo a flexibilidade e a polivalência em detrimento da rigidez e do excesso de 

especialização de outros tempos. Esta medida atinge particularmente a dupla mecânica/electricidade, 

áreas noutros tempos quase estanques e cujas fronteiras actualmente, em situações específicas, se 

pretende diluir perante a reduzida dimensão de cada equipa 

Apesar de se reconhecer a existência de bons profissionais na área, o domínio total do 

comportamento das máquinas é ainda um ponto a melhorar. O reduzido apoio prestado pela equipa 

de projectos, nomeadamente realizando estudos e dando contributos sobre algumas facetas das 

máquinas, não ajuda nesta questão. 

A este propósito, a principal chefia de toda a manutenção afirma que há ainda necessidade de 

"amadurecer" em relação a alguns equipamentos novos, estando a ser desencadeados esforços de 

melhoria através da formação. Contudo ainda acontece ficarem horas e, pontualmente até dias, à 

procura das causas para certas avarias, principalmente algumas de cariz eléctrico. 

A área m da manutenção divide-se em três turnos rotativos1 (8:00-16:00; 16:00-24:00; 0:00-8:00), 

um turno em horário diurno fixo (8:00-16:00), que se dedica à manutenção preventiva e uma equipa 

de fim-de-semana que possui um horário misto (três dias semanais: 8:00-16:30 e Sábados: 20:00-

6:00). 

No total, a área é composta por 23 elementos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 

os 22 e os 51 anos. A distribuição dos trabalhadores por faixa etária, pode ser vista de forma mais 

pormenorizada no gráfico seguinte, no qual se destaca uma maioria inserida nos escalões 25-34 e 

35-44 anos de idade. 

Turnos rotativos - funcionam no sentido inverso ao movimento dos ponteiros do relógio. 
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

Gráfico 1 - Distribuição dos trabalhadores da área Hl da manutenção por feixa etária 

Em termos de habilitações, 52,2% dos sujeitos possui o Io ciclo do ensino básico, 8,7% possui o 3o 

ciclo do ensino básico, 21,7% possui o ensino secundário técnico-profissional, 13,1% possui o 

ensino secundário complementar e apenas um sujeito, o responsável pela área, possui formação de 

nível superior, engenharia mecânica. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos trabalhadores da área IH da manutenção por habilitações literárias 



70 

Quanto ao nível de qualificação da área III, 82,6% dos seus elementos são qualificados, 8,7% são 

quadros médios e 8,7% são semi-qualificados. 

QuaMéd Qualif SemiQua 

Gráfico 3 - Distribuição dos trabalhadores da área IH da manutenção por nível de qualificação 

A distribuição em termos de antiguidade, é apresentada no gráfico 4. Como vemos existe um número 

significativo de sujeitos que ingressaram na empresa há menos de 5 anos. 

<=5 6-10 11-19 20-30 

Gráfico 4 - Distribuição dos trabalhadores da área III da manutenção por antiguidade 
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Ao nível da formação profissional recebida, no espaço de cinco anos (1990-1995), os funcionários 

desta área foram alvo de formação quase exclusivamente inserida no domínio técnico, num total de 

4 258 horas. Na tabela e no gráfico, apresentados nas páginas seguintes, podemos ver as áreas e as 

populações-alvo da formação realizada nesse período de tempo. 
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Curso 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total 
A. C. A. Simoverts 28 28 
Act. Técn. Produção 32 32 
Alta tensão 40 40 
Audit. Qualidade 14 14 
Basic Logocad 40 40 
Calandra 40 40 
Cone. Instalações 40 40 
Custos da Qualidade 16 16 
Drives Simoreg K 100 100 
Gestão de Energia 100 100 
Hidráulica 240 12 252 
Hidráulica 80 80 
Hidráulica I 80 80 
Informática 102 102 
Inglês 74 40,5 19,5 51 185 
Intr. Electropneum. 32 32 
Introd. à Pneumática 40 96 136 
Manutenção 70 70 
Máq. Lavar Moldes 196 196 
Máq. Pint. Pneus 200 200 
Mixing Training 160 160 
Motores AC 40 40 
Motores DC 40 40 
Mudança de Moldes 20 20 
Outros* 800 800 
PEMS Training 155 155 
Pneumática 160 160 
Prog. Log. Program. 120 48 168 
Rede400V-15KV 98 98 
Reómetro Gib. 15 15 
Simatic 24 24 
Simatic I 168 70 258 
Simatic II 105 80 185 
Simovert 32 32 
Subestações 72 72 
Supervisão 122 122 
T.Q.A 48 48 
Técn. C. Pneumático 64 64 
Técn. Chefia 14 14 
Total 915 810 989 600,5 572,5 371 4258 

Tabela 1 - Cursos de formação promovidos aos trabalhadores da área IH da manutenção 

(1990-1995). 
(* Natureza dos cursos não identificada na listagem fornecida pela empresa). 
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D Chefias (4) 

■ Electricistas (6) 

□ Af. de Máquinas (5) 

■ Mecânicos/Serralheiros (7) 

■Lubrificador (1) 

Gráfico 5 - Distribuição da formação dada aos trabalhadores da área III da manutenção (1990-1995) 

Como podemos ver a maioria da formação (58%) recaiu sobre as quatro chefias, o responsável pela 

área e os três responsáveis pelos turnos. Seguidamente privilegiou-se a formação dos electricistas 

(25%). Menores oportunidades formativas tiveram os afinadores de máquinas e os 

mecânicos/serralheiros, já para não falar do lubrificador que não teve qualquer curso de formação 

profissional. 

Dados como a idade, as habilitações, a antiguidade e a formação recebida parecem contrariar as 

estatísticas relativas à globalidade da empresa, o que pode ter como justificação o facto do sector 

produtivo (o que concentra maior número de trabalhadores) possuir menores exigências em termos 

intelectuais. O processo altamente automatizado presente na empresa, tornou as tarefas dos 

operadores da produção bastante repetitivas, limitando-se, em alguns casos, a "alimentar" a máquina 

em momentos pré-determinados e a solicitar a intervenção da manutenção sempre que se apercebem 

de qualquer anomalia, por mais pequena e fácil de resolver que esta seja. Contudo, na fase de 

instalação do equipamento (entre 1990 e 1992), estes foram os que, proporcionalmente, receberam 

mais formação em comparação com elementos de outros sectores. A preocupação nesse momento 

era que os operadores da produção fossem capazes de trabalhar com as máquinas ao nível das suas 

funções básicas. Nessa formação outras preocupações ficaram mais esquecidas, concretamente as 

relacionadas com as operações simples de manutenção. 

Como vamos ter oportunidade de constatar no próximo capítulo, ao trabalhador da manutenção são 

feitas exigências de elevado grau de complexidade, nada comparáveis às colocadas ao operador da 

produção. 
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. actividade de manutenção 

Caracterizar a actividade de manutenção no que diz respeito aos principais elementos que favorecem 

o seu bom funcionamento e, pelo contrário, os que a limitam, é a missão que me proponho 

seguidamente assumir. Sem esta, será difícil atingir os grandes propósitos deste trabalho, descritos 

no sub-capítulo seguinte sob o título de metodologia - objectivos. 

Conforme nos diz De Keyser (1989), os sistemas industriais de hoje, caracterizados por grande 

complexidade e especificidade, exigem, cada vez mais, do trabalhador o desempenho de tarefas de 

vigilância, detecção, diagnóstico, recuperação e, sobretudo, de decisão. É neste contexto que a 

manutenção assume um papel de grande relevo já que, do seu desempenho, depende a eficácia e a 

eficiência da produção e, consequentemente, a viabilidade da própria empresa. 

O mundo de hoje é atravessado por múltiplos processos de transformação que ocorrem a um ritmo 

freneticamente acelerado e de difícil apreensão. Teiger (1987) sublinha que o tempo se tornou um 

valor económico e a rapidez valor sócio-económico, critério de produtividade, sendo no sector 

industrial onde ele assume um carácter mais marcante. Para sobreviver, as empresas reúnem todos os 

seus esforços na tentativa de sintonizar o seu ritmo ao imposto pelo meio envolvente. Esta 

necessidade básica conduz a diversas políticas, que nem sempre são pródigas com o trabalhador, 

apesar deste ser "apregoado" como o recurso mais valioso da organização. As exigências que lhe são 

feitas são crescentes, chegando-se a esperar comportamentos, não de trabalhador, mas de "super-

trabalhador", cujo desempenho reflicta o tão desejado "sucesso" e anule os eventuais 

constrangimentos a que está submetido durante o exercício da sua actividade. 

Apesar do elemento "tempo" estar presente em toda a vida, dentro e fora do trabalho, torna-se 

particularmente importante quando se assume como um dos principais constrangimentos que afecta 

os modos de organização e de gestão da actividade pelo sujeito trabalhador. 

Esta é também a realidade deste estudo. No momento de uma avaria, espera-se que o homem da 

manutenção seja implacável com o tempo e eficaz nas suas decisões. A actividade de manutenção é 
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uma actividade submetida a fortes constrangimentos temporais, não só pela natureza dos objectivos 

que norteiam o desempenho dos que a realizam, mas também pelas pressões que, no momento da 

avaria, recebem por parte da produção. Assim, não podemos deixar de considerar o papel que este 

factor tem sobre a actividade de decisão, desde o momento do diagnóstico até à avaliação da solução 

implementada. 

Contudo, outros são os factores que limitam a actividade de manutenção neste contexto, como o 
contacto com equipamentos altamente automatizados, cujo processo de implementação é de tal 
forma complexo que ainda hoje, volvidos cerca de seis anos de sucessivas adaptações, permanecem 
facetas por conhecer. 

Assim, para conseguir dar resposta às situações de avaria com que se depara, o trabalhador da 

manutenção é obrigado a desenvolver estratégias de pesquisa e ajustamento que lhe permitam 

detectar as causas das situações "anormais" de forma rápida, exaustiva e fiável. Trata-se de um pôr 

em prática constante de competências tácitas revestidas de uma natureza multisensorial, uma vez que 

envolvem, essencialmente, uma pesquisa visual, auditiva e táctil. São estas competências que 

escapam à própria organização formal e sem as quais se torna, muitas vezes, inexequível 

corresponder às exigências que, senhora de si, a tarefa impõe. 

Por outro lado, apesar de existir um outro tipo de manutenção, de carácter preventivo (que, devido à 

necessidade de imobilizar as máquinas para poder desempenhar a sua missão, nem sempre consegue 

atingir os seus propósitos graças às pressões da produção), cada equipa da manutenção remediativa 

(constituída por quatro elementos) fica sem grande margem de manobra para proceder ao 

planeamento do seu trabalho (já que a ocorrência das avarias é praticamente imprevisível), tendo que 

prestar assistência a 104 máquinas. 

A este propósito, Teiger (1987, p.669) baseando-se num estudo de Duraffourg & Col (1979) 

apresenta a descrição feita por um operário sobre uma prensa mecânica, relativamente à dificuldade 

de antecipar as suas ocorrências disfuncionais. De acordo com o mesmo, "um defeito não é qualquer 

coisa que surge brutalmente. Na realidade nasce imperceptivelmente, desenvolve-se, modifica-se na 

sua aparência em cada ciclo de trabalho". 
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Cumpre agora abordar a forma como o sistema de comunicação entre a produção e a manutenção 

está arquitectado. Quando o operador da produção se apercebe de uma situação anómala informa o 

seu supervisor de tal ocorrência. Este último, por sua vez, dirige-se ao seu terminal de computador e 

emite um pedido de intervenção da manutenção. Em termos de procedimentos, os trabalhadores da 

manutenção ao tomarem contacto com o pedido e, se naquele momento estiverem disponíveis, 

devem ir de imediato à máquina diagnosticar o problema. Se se entenderem capazes de resolver 

sozinhos a anomalia, iniciam a reparação, caso contrário vão buscar apoios à sua equipa. Quando o 

responsável de turno se encontra na área, é ele que decide quem vai à máquina executar o trabalho. 

Contudo, de acordo com os sujeitos em estudo, tal decisão não se prende com a natureza da avaria, 

pois não possuem dados precisos e fiáveis por parte da produção no momento da emissão do pedido, 

mas apenas informações simples do tipo "máquina avariada", "máquina parada", "pneu encravado", 

etc. Por outro lado, a distribuição do trabalho pelos diferentes elementos que constituem o turno não 

deverá ter por referência, de um modo rígido, o tipo de avaria em causa, uma vez que se procura 

incrementar a polivalência. Todavia, conforme vamos analisar posteriormente, poucas medidas se 

têm posto à disposição dos sujeitos para conseguirem intervir favoravelmente na sua área 

complementar - eléctrica ou mecânica. 

Outra particularidade diz respeito à existência de três níveis de urgência a assinalar pela produção 

aquando do pedido de intervenção, embora apenas seja usada a prioridade 1, o que limita o 

planeamento da própria manutenção, quando ocorrem avarias em simultâneo. 

Quando terminada a reparação, o homem que a executou, ou a dirigiu (pois muitas vezes o trabalho 

é realizado em grupo) imprime a folha de pedido e lá regista o tempo que demorou e sinteticamente 

as tarefas que levou a cabo (anexo n° 10). No final do dia de trabalho, estas folhas permitem ao chefe 

de turno elaborar um relatório síntese das avarias ocorridas, no qual identifica todas as reparações 

efectuadas, as máquinas respectivas e o tempo envolvido. Assim se compreende o papel que é 

atribuído ao responsável de turno na tomada de decisões relativamente à economia de tempo, tempo 

esse que pertence ao colectivo da equipa. Note-se que é igualmente este que "negoceia" junto da 

produção os tempos que vão ser imputados por parte daquela à manutenção. 

A dificultar a actividade de reparação em reduzido período de tempo, encontra-se ainda a 

dependência de diversos elementos externos ao próprio trabalhador. Por um lado, humanos, como os 
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próprios colegas e chefia e elementos da produção, pois são estes que se encontram em contacto 

com a máquina no momento da avaria. Aquando do diagnóstico, particularmente na fase de recolha 

de informação, fase esta determinante no desenrolar de todo o processo de decisão, o trabalho de 

cooperação com diversos parceiros é de vital importância, já que as informações vindas de outros, 

poderão ajudar a escolher uma estratégia mais favorável de resolução do incidente. Contudo, o grau 

de competência e de confiança atribuídos ao interlocutor vai influenciar no "crédito" dado a tais 

informações (Falzon, 1994). 

Porém, a possibilidade de proceder a reparações em conjunto com outros elementos do seu turno, 

parece ser um factor bastante facilitador da actividade de manutenção, pois diferentes sujeitos, com 

diferentes formações e experiências, poderão partilhar informações e produzir sinergias de grande 

valor imediato sobre a actividade. Todavia, a diversidade de máquinas a que dão assistência nem 

sempre permite que o trabalho se realize em equipa. 

Um elemento que por vezes se torna nefasto para a actividade de manutenção prende-se com a forte 

dependência de elementos materiais, como é o caso da existência de peças sobresselentes para 

proceder a substituições. 

As condições ambientais a que estão sujeitos, como os elevados níveis de ruído e temperatura e o 

odor intenso a borracha, podem tornar-se factores constrangedores da actividade de manutenção 

que, aliados a algumas características do equipamento e das tarefas, fazem com que muitas vezes 

algumas medidas de prevenção, principalmente em termos de segurança, sejam postas para segundo 

plano, procurando assim dar resposta ao prescrito em tempo útil. 

A título de síntese, e à semelhança da descrição de Saad (1995) a propósito da actividade de 

condução automóvel, podemos caracterizar a actividade de manutenção como complexa e pouco 

estruturada. Complexa pelas exigências de contínua adaptação as particularidades do contexto em 

que se insere, pela diversidade de tarefas a executar, movendo-se num campo com algumas zonas 

incertas. Pouco estruturada, na medida em que, para além de não permitir o planeamento das 

intervenções, a actuação é feita com base em escassa informação disponível. Por estas razões se 

compreende a grande importância que o factor experiência tem na implementação de soluções 

heurísticas para a gestão dos problemas a resolver. 
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Caracterizadas as opções metodológicas, a história do projecto, a empresa e o sector onde este foi 

desenvolvido bem como a actividade de manutenção, este capítulo é dedicado à metodologia que, 

efectivamente, sustentou este trabalho empírico. Trata-se de uma descrição dos objectivos 

perseguidos, das hipóteses formuladas, dos sujeitos envolvidos e das técnicas utilizadas - as situações 

simuladas e a recolha de avarias. 

6.1 Objectivos 

O processo de sucessivas definições e redefinições de estratégia, já descritas no capítulo 1 desta 

parte, culminou na fixação dos seguintes objectivos: 

1. Caracterizar a realidade que envolve a actividade de manutenção da empresa em estudo, mais 

especificamente, descrevendo as particularidades, oportunidades e constrangimentos a que está 

submetida; 

2. Distinguir os diferentes modos de diagnóstico para as duas situações simuladas por parte dos três 

sujeitos, concretamente as formas como representam as situações-problema, as modalidades de 

pesquisa de informação, os comportamentos de cooperação, o apoio sobre o écran (PLC -

controlador lógico programável) e o recurso a actividades metafuncionais; 

3. Caracterizar os metaconhecimentos dos três chefes de turno, nomeadamente a imagem que 

possuem de si em termos dos seus saberes, bem como a comparação dos mesmos com os saberes 

que identificam nos profissionais que fazem parte do seu contexto de trabalho; 

4. Identificar o número de alternativas apresentadas pelos três sujeitos quando confrontados com as 

duas situações simuladas e compará-lo com as avançadas pela equipa de especialistas; 
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5. Identificar a natureza dos "erros" evidenciados pelos três sujeitos quando confrontados com as 

duas situações simuladas, procurando encontrar justificativas pluricausais; 

6. Distinguir as representações que os três sujeitos possuem relativamente aos recursos humanos e 

materiais necessários para resolver as avarias presentes nas situações simuladas; 

7. Distinguir os tempos médios utilizados pelos três sujeitos na resolução de um tipo de avarias 

(grade de descarga), identificando os factores que poderão contribuir para eventuais diferenças; 

8. Caracterizar as atitudes e as práticas que os três sujeitos assumem em relação à segurança no 

trabalho; 

9. Identificar algumas lacunas existentes nas competências dos três sujeitos, passíveis de serem 

ultrapassadas via formação profissional; 

10. Identificar os factores presentes nas situações de trabalho que limitam / dificultam a actividade 

do sujeito. 

6.2 Hipóteses 

Apresentam-se seguidamente as hipóteses enunciadas para este estudo. 

1. Diferentes sujeitos possuem diferentes representações das situações de avaria, em função das suas 

características pessoais, da sua formação de base, da sua experiência profissional, da antiguidade que 

têm na função, dos seus próprios metaconhecimentos; tais diferenças levam-nos a assumir a 

existência de diferentes "estilos profissionais"' ; 

1 Trata-se de conceber os estilos como diferentes percepções estruturadas de um determinado objecto de estudo, 
evidenciadas por uma certa divergência nas respostas dos sujeitos. 
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2. A forma como o sujeito define a situação-problema baseia-se em dados memorizados (blocos de 

conhecimentos), dados disponíveis na situação e os fins que ele fixa, isto é, a sua representação; 

3. As representações são dinâmicas. A experiência das situações de reparação modifica a estrutura e 

o conteúdo das representações e, consequentemente, a natureza do controle da actividade que elas 

permitem na situação de diagnóstico de uma avaria; 

4. Quanto mais experiente no confronto com a tarefa, menor possibilidade do sujeito basear a sua 

acção nos elementos materiais do dispositivo e maior probabilidade de se basear nas relações 

funcionais de tipo causa-sintoma e em regras de decisão; 

5. Quanto mais experimentado com a tarefa, maior a possibilidade de "curto-circuitar" as etapas de 

pesquisa de informação no diagnóstico de uma avaria (o chamado "faro" - Rasmussen, 1979); 

6. Quando o sujeito se confronta com uma situação não habitual, escolhe um procedimento idêntico 

ao que utiliza para executar uma tarefa habitual e decompõe a tarefa em sub-fins, recorrendo a 

esquemas mais elementares, nem sempre ajustados; 

7. Existe um elevado grau de complexidade nas situações-problema colocadas nas simulações, razão 

pela qual há dificuldade em eleger uma única representação como válida (Dubois, Fleury, & Mazet, 

1993); 

8. Alguns dos "erros" observados nas respostas dos sujeitos às simulações são desvios face ao 

prescrito que traduzem a existência de conflitos, por exemplo, entre a produção e a segurança; 

9. O desempenho dos sujeitos retrata não só o seu manancial de competências, mas igualmente o seu 

quadro motivacional e as características e limitações que o próprio sistema impõe; 

10. Os PLC's2 , apesar de poderem dar pistas úteis na resolução das avarias, não consideram a 

variabilidade e a complexidade dos sistemas, nem o inédito; 

2 PLC - Controlador Lógico Programável. 
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11. O recurso a actividades metafuncionais facilita o enfrentar com sucesso situações futuras 

semelhantes àquelas que permitiram a sua construção; 

12. No momento do diagnóstico de uma avaria, a procura de apoio noutros elementos da 

organização depende, fortemente, da relação de confiança e cooperação existente; 

13. Diferentes sujeitos possuem diferentes capacidades de expressão. A linguagem não é neutra e 

condiciona as verbalizações dos sujeitos perante as simulações. 

6.3 Sujeitos 

Conforme já foi referido, optou-se pelos três responsáveis de turno da área III da manutenção, área 

esta integrada na Direcção de Engenharia. No entanto, antes de avançar para a caracterização dos 

mesmos, é por demais evidente a necessidade de salientar a dupla vertente de que se reveste a sua 

actividade, já que faz apelo a competências variadas que se situam em dois planos: 

a) Plano técnico, pois também estes exercem tarefas de execução/resolução de avarias, desde 

o processo de diagnóstico até à implementação e avaliação da estratégia seleccionada; 

b) Plano estratégico, pois têm como missão gerir a sua equipa e estabelecer relações com 

elementos externos à própria manutenção, como é o caso da logística e da produção. 

Estrategicamente têm também que tomar decisões no sentido de economizarem ao máximo o tempo. 

Na tabela apresentada na página seguinte poderão comparar-se alguns dados relativos aos três 
sujeitos. 
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Sujeito A Sujeito B Sujeito C 

Idade 43 36 41 

Hablitações literárias Ensino Secundário 

Complementar 

Ensino Secundário 

Técnico Profissional 

Ensino Secundário 

Técnico Profissional 

Área formação-base Mecânica Electricidade Electricidade 

Antiguidade na emp. 20 anos 15 anos 20 anos 

Antiguidade na função 18 anos 3 anos 6 anos 

Nível de qualificação Quadro Médio Prof. Qualificado Prof. Qualificado 

Categoria Encarregado Téc. Electricidade Téc. Electricidade 

Remuneração 219 400$00 200 850$00 200 850$00 

Tabela 1 - Os três responsáveis de turno - variáveis comparadas 

Trata-se de três sujeitos com idades e níveis de escolaridade próximas, embora a sua área de estudos 

seja diferente; enquanto que o responsável pelo turno A tem formação na área mecânica, os dois 

restantes têm formação na área da electricidade. 

Quanto aos níveis de qualificação, o sujeito A é considerado quadro médio enquanto que os sujeitos 

B e C são considerados profissionais qualificados. 

As categorias profissionais são igualmente diferentes. O sujeito A tem como categoria encarregado, 

não abdicando da mesma, nem aceitando o recente título de responsável de turno, uma vez que o 

considera desprestigiante. Por seu lado os sujeitos B e C, têm como categoria a de técnico de 

electricidade. 
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Estas diferenças poderão justificar-se pelo facto de não terem sido feitas actualizações na área do 

pessoal sobre os dados dos funcionários, pois presentemente os três possuem o mesmo tipo de 

responsabilidades e tarefas e, informalmente, o mesmo título. 

Relativamente à antiguidade, tanto o sujeito A como o sujeito C ingressaram na empresa há cerca de 

20 anos, enquanto que o sujeito B se encontra na empresa há 15 anos. Apesar desta diferença não 

ser muito relevante, já que em ambos os casos trata-se de um período de tempo muito longo, o 

mesmo não podemos dizer relativamente à antiguidade que os sujeitos têm na função de responsável 

de turno. Desde que entrou na empresa, pouco tempo passou para que o sujeito A assumisse a 

função de encarregado. Pelo contrário os outros dois sujeitos são responsáveis de turno apenas há 3 

anos, no caso do sujeito B e 6 no caso do sujeito C. Este é, sem dúvida, o elemento que parece ter 

maior peso na distinção entre os três sujeitos em estudo. 

O facto de ter assumido a responsabilidade de encarregado precocemente, possibilitou ao sujeito A 

contactar com todo o tipo de máquinas e avarias. Apesar da sua formação de base ser mecânica, os 

dezoito anos de experiência nesta função promoveram-lhe o desenvolvimento de um kow-how 

diversificado que hoje lhe permite enfrentar com um certo à-vontade as avarias que ocorrem no seu 

sector. 

O sujeito B, teve já uma história bem diferente. Após cerca de quatro anos a executar tarefas algo 

monótonas e rotineiras, como a da bobinagem de motores, esteve perto de nove como electricista, 

isto é, afastado das avarias de foro mecânico. Há apenas três anos assume a chefia de um turno e 

estando desta vez, e por exigências da função, em contacto com todo o tipo de avarias. Esta 

experiência tinha sido iniciada em Angola onde, ao longo de quatro meses, teve oportunidade de 

lidar com todo o tipo de máquinas, experiência que o próprio considera enriquecedora, pelo 

desenvolvimento profissional e autonomia que lhe facultou. 

Finalmente o sujeito C viu o seu percurso marcado por nove anos de experiências de reparação de 

carácter eléctrico, após os quais se seguiram cinco anos de chefia de turno, ainda que informal. Há 

cerca de seis anos assume essa chefia, desta vez formalmente. Podemos assim inferir que são quase 

onze anos de contacto com todo o tipo de avarias. 



84 

Foi igualmente efectuado um levantamento sobre os cursos de formação profissional que os três 

sujeitos realizaram, que poderá ser analisado na tabela 2. 

Ano Sujeito A Sujeito B Sujeito C 

1990 Outros -18h Outros - 486h Reómetro Gibrite-15h 

1991 Informática-102h Subestações-36h Subestações-36h 
Auditoria da Qualidade 14h T.Q.A.-12h T.Q.A.-12h 

P.L.C.-60h Pneumática-20h 
Pneumática-20h 
Hidráulica-20h 
Técnicas Chefia-14h 

1992 Inglês-74h Supervisão-53h Supervisão-69h 
Simatic-24h Simatic-28h Simatic-60h 
Mixing Training -General Redel5KV-400V-49h Redel5KV-400V-49h 
Workers-120h Drives SimoregK-20h Drives SimoregK-40h 

Cone. de Instalações BT-40h 
1995 Máquinas de Pintura de Máquinas de Pintura de Pneus- Máquinas de Pintura de Pneus-

Pneus-40h 40h 40h 
Inglês-22,5h Inglês-6h Técnicas de Comando 

Técnicas de Comando Pneumático- 16h 
Pneumático-16h 
Formação em Alta Tensão-40h 

1994 Máquinas de Lavar Moldes- Máquinas de Lavar Moldes-28h Máquinas de Lavar Moldes-28h 
28h Simatic II-35h Simatic II-35h 
Manutenção-35h Accionamento de CA. Manutenção-35h 

Simoverts-28h 
1995 Motores A.C.-40h Hidráulica I-40h 

Motores D.C.-40h Hidráulica II-40h 
Inglês-24h 

1996 Hidráulica ffl-40h Hidráulica III-40h Hidráulica ffl-40h 
Hidráulica IV-40h Hidráulica IV-40h Hidráulica rV-40h 
Inglês-24h 

Total 661,5 horas 1017 horas 709 horas 

Tabela 2 - Formação que os três responsáveis de turno receberam (1990-1996) 

Uma análise cuidadosa e supervisionada pelo responsável da área de manutenção em causa, leva-nos 

a concluir que, para além de alguns cursos nas áreas do inglês, supervisão, manutenção e sobre o 

programa que controla o funcionamento das máquinas (simatic), verifica-se que toda a formação de 

natureiza técnica que os sujeitos B e C receberam se enquadra na sua própria área de formação de 

base, ou seja, a eléctrica, como é o caso dos cursos rede 15KV-400V, drives simoreg K, concepção 

de instalações BT, subestações e alta tensão. Por seu lado, o sujeito A teve acesso a uma formação 

mais alargada, tendo realizado alguns cursos na área mecânica mas também na área eléctrica dos 

quais são exemplo os dois cursos de motores que efectuou no ano de 1995. 
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6.4 Situações simuladas 

Na mesma linha de um dos trabalhos desenvolvidos por Sébillotte (citado por Dubois, Fleury, & 

Mazet, 1993) onde, a transferência da situação de trabalho às tarefas "experimentais", é garantida 

pelo recurso a um expert, também aqui (e de acordo com a descrição do 4o momento da história 

deste projecto, exposta no capítulo 2 desta parte) foi pedido ao responsável pela área para construir 

duas situações simuladas relacionadas com a avaria da grade de descarga das prensas de 

vulcanização de tipo electromecânico3. Numa segunda fase essas situações seriam apresentadas aos 

três sujeitos, individualmente. 

A escolha desta metodologia prendeu-se, por um lado, com a impossibilidade de reproduzir uma 

avaria e consequentemente construir situações experimentais semelhantes para os três sujeitos; por 

outro lado, partiu-se da ideia de que, confrontados com estímulos que fazem parte do seu quotidiano 

de trabalho, os sujeitos, activamente, constroem significados que resultam de um processo de 

interiorização e de abstracção que lhes permite o estabelecimento de um diagnóstico da situação-

problema. Deste modo, a escolha e uso de indicadores precisos, facilita ao sujeito a identificação das 

situações e dimensões que, subjectivamente, lhes parecem mais pertinentes. 

Se nos apoiarmos no modelo de funcionamento cognitivo de Rasmussen (1991) que distingue três 

níveis de comportamento (fundado nas aptidões, nas regras e nos conhecimentos), podemos dizer 

que as duas situações simuladas usadas nesta pesquisa, fazem apelo à utilização de regras ou 

procedimentos memorizados perante situações conhecidas. De acordo com Falzon (1989) estes 

comportamentos são os que mais facilmente o sujeito é capaz de verbalizar. O comportamento 

baseado nas aptidões torna-se de difícil expressão pelo seu carácter "automático", escapando desta 

forma à actividade consciente do sujeito. Por seu lado, a dificuldade em expressar o comportamento 

baseado nos conhecimentos deve-se ao facto de se tratar de uma actividade cognitiva de elevada 

complexidade que o sujeito põe em prática quando confrontado com situações novas. 

Prensas electromecânicas, são as prensas que funcionam através de um motor eléctrico, enquanto que as prensas 
hidráulicas funcionam através da água. 
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7. Apresentação e análise dos resultados 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar e analisar, num primeiro momento, os dados 

obtidos através das várias entrevistas efectuadas com os três sujeitos, entre as quais se destacam as 

de confronto com as duas situações simuladas e, num segundo momento, os dados obtidos pelo 

levantamento sistemático de cinco avarias-tipo, ocorridas com a grade de descarga das prensas de 

vulcanização, ao longo de um ano, nos três turnos chefiados pelos sujeitos. Num terceiro momento, 

procura-se integrar os dados apresentados nos dois momentos anteriores, complementando-os com a 

informação recolhida sobre o contexto em estudo, pelo contacto com outros actores da organização, 

que não os três responsáveis de turno, pela análise documental efectuada e pela observação realizada 

durante os períodos de permanência na empresa. 

7.1 Entrevistas 

Tratando-se das representações, fenómenos de difícil narração pois, entre outros, muitas vezes 

escapam à própria consciencialização do sujeito, a intervenção ergonómica pode contribuir para 

atenuar essa dificuldade. O recurso a incitações, nomeadamente situações simuladas tem por 

finalidade favorecer essencialmente a reflexão sobre a própria actividade e sua explicitação (Weill-

Fassina, 1993). Foi assim que se procurou escolher uma metodologia que desse um papel de 

destaque ao sujeito, uma vez que é o único que está em condições de exprimir os seus pensamentos, 

as suas motivações, os seus receios, as suas desilusões, o significado e o estatuto das suas acções. 

Por esta razão privilegiou-se a entrevista, tendo-se realizado um total de dezoito com os três sujeitos 

(entrevista percurso escolar, profissional e formativo, entrevista técnica, entrevista situação simulada 

1, entrevista situação simulada 2, entrevista validação 1 e entrevista validação 2). Após um trabalho 

de transcrição das mesmas procurou-se efectuar um estudo sobre a informação obtida, recorrendo 

para o efeito a uma técnica cada vez mais utilizada na investigação social, pelo carácter rigoroso e 

metódico com que trata informações profundas e complexas - a análise de conteúdo (Quivy & 

Campenhoudt, 1998). 
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Deixando de lado as abordagens de natureza positivista, centradas em análises estatísticas 

meticulosamente implementadas, as técnicas de análise de conteúdo permitem, graças a um processo 

de inferência, aceder ao implícito, ao camuflado, ao latente, ao não imediato (Bardin, 1977). 

Concretamente, neste trabalho, procurou-se fazer uso da análise intitulada de avaliação de forma a 

explorar, não só as representações, os juízos, os significados atribuídos pelos sujeitos relativamente a 

diversas dimensões que constituem a sua envolvente profissional e a relação que com esta 

estabelecem, como também apurar as estratégias que põem em prática quando confrontados com 

determinadas situações-problema. 

O recurso às técnicas de análise de conteúdo implica alguns cuidados, entre os quais o 

estabelecimento das categorias a considerar que, obviamente "... depende muito das questões que 

visamos tratar na pesquisa e dos modelos da actividade ou da tarefa considerados" (Caverni, 1988, 

citado por Saad, 1995, p.23). Assim, após uma leitura flutuante das entrevistas, foram construídas 

nove categorias baseadas nos critérios seguintes: 

• Os objectivos da pesquisa e as hipóteses formuladas (anteriormente apresentados); 

• Os modelos teóricos (expostos na parte II deste trabalho); 

• As opções metodológicas (presentes no capítulo 1 desta parte); 

• A informação que mais se salientou dessa mesma leitura. 

Iniciou-se então um trabalho de identificação de unidades temáticas significativas - categorias e sub

categorias; num segundo momento, o discurso dos sujeitos, recolhido durante as diversas situações 

de entrevista, foi fragmentado e as suas componentes repletas de maior significação foram inseridas 

nas categorias / sub-categorias. Porém, este processo não foi dado por terminado, uma vez que, à 

medida que se avançou no exercício de categorização e de "recenseamento", diversas alterações 

foram introduzidas, tendo resultado nas categorias e sub-categorias, seguidamente apresentadas. Os 

mapas comparativos, constituídos pelo material que foi alvo de categorização podem ser 

visualizados no anexo 11. Apesar da importância de que se reveste o referido material para a 

compreensão da análise que se segue, também este foi transferido para anexo dada a sua extensão. 
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Resta salientar a necessidade de termos consciência das limitações que estes métodos apresentam, 

nomeadamente a dificuldade em generalizar. Por este motivo, há que procurar, sempre que seja 

possível e pertinente, complementá-los com outros como, por exemplo, a recolha documental. 

Categorias / Sub-categorias: 

1. Metaconhecimentos 

a) Auto-imagem 

b) Domínio do comportamento das máquinas 

c) Hetero-imagem 

d) Necessidades formativas 

e) Imagem do seu saber face ao dos outros 

2. Processo de mudança tecnológica 

a) Imagem favorável/desfavorável 

b) Implicações para a sua posição 

c) Implicações para o seu trabalho 

3. Situação simulada 1: 

a) Número de alternativas dadas 

b) Mudanças feitas entre a simulação e a validação 

c) Tempo médio gasto na reparação 

d) Recursos humanos e materiais utilizados 

4. Situação simulada 2: 

a) Número de alternativas dadas 

b) Mudanças feitas entre a simulação e a validação 

c) Tempo médio gasto na reparação 

d) Recursos humanos e materiais utilizados 
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5. Meios auxiliares de diagnóstico: 

a) Recurso aos PLC's (controlador lógico programável) 

b) Recurso às informações da produção 

c) Recurso a outros que não da manutenção nem da produção 

d) Recurso a actividades meta-funcionais 

e) Recurso a esquemas de acção 

f) Testes à máquina ou ao material 

g) Recurso a outras máquinas 

6. Modalidades de diagnóstico: 

a) Centrada nos elementos materiais do dispositivo 

b) Centrada na relação sintoma-causa de tipo funcional 

c) Centrada em regras de decisão 

7. Atitude face à segurança: 

a) Respeito para defesa pessoal 

b) Sem respeito devido às características do material e/ou tarefas 

c) Sem respeito por falta de material de protecção 

d) Nem sempre respeito devido ao conflito "produção-segurança" 

e) Sem respeito por desconhecimento, desleixe, descuido ou preguiça 

8. Constrangimentos da actividade: 

a) Falta de recursos técnicos ou materiais 

b) Falta de recursos humanos 

c) Pressão de tempo 

d) Dificuldades relacionais, comunicacionais ou negociais 

e) Dificuldades devido às características das máquinas ou das tarefas 

f) Terminologia diferente para as mesmas peças ou tarefas 

9. Relações de trabalho: 

a) Com pares e outros turnos 

b) Com chefias e direcção 
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c) Com a produção 

Seguidamente é feita uma análise dos dados resultante do processo de categorização. Trata-se de 

procurar encontrar um sentido, identificar os aspectos subjacentes e implícitos presentes nos 

discursos dos sujeitos, processo naturalmente "filtrado" e enriquecido pelo conhecimento que foi 

sendo adquirindo, ao longo de ano e meio de contacto directo com o contexto em causa. 

7.1.1 Metaconhecimentos 

Conforme se conclui no trabalho desenvolvido por Valot, Grau et Amalberti (1993), diferentes 

sujeitos possuem diferentes "capacidades" para expressar os seus metaconhecimentos, sendo para 

alguns a sua verbalização directa quase impossível. Também no presente trabalho se verificaram 

diferenças nas capacidades de expressão das imagens que os três sujeitos fazem dos seus saberes e 

dos seus saberes-fazer. Contudo, procurou-se "aproveitar" todas as exteriorizações que, directa ou 

indirectamente, fizessem apelo aos metaconhecimentos. 

Verifica-se que todos os sujeitos não atribuem grande relevo às experiências profissionais que 

tiveram antes de ingressar na empresa, não só pelo reduzido período de tempo a que se reportaram, 

como pela natureza das próprias tarefas a que estiveram ligados. O mesmo não se passa quando 

falamos das suas vivências dentro desta empresa. O sujeito A, atribui grande valor a todo o seu 

percurso profissional, muito associado ao seu valor próprio, autoreconhecido e heteroconhecido. 

Por seu lado, o sujeito B, possui do seu itinerário profissional uma imagem menos homogénea. Se 

algumas experiências foram enriquecedoras (caso da sua estadia em Angola) outras porém, foram 

repetitivas e pouco promotoras de desenvolvimento (caso da experiência no sector da bobinagem de 

motores). De referir que contrariamente ao sujeito A, este afirma várias vezes, razões aleatórias ou 

desconhecidas pelas mudanças ou evoluções da sua posição dentro da empresa. 

Finalmente, o sujeito C deixa transparecer alguma ambivalência relativamente à imagem que possui 

da sua história profissional nesta empresa. Se por um lado, lhe foi sempre dada "uma certa 
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liberdade", como afirma, por outro manteve-se numa posição de chefia informal, não reconhecida 

nem recompensada durante anos. 

Perante o seu saber, também se notam grandes diferenças entre os três sujeitos estudados. O sujeito 

A aproveita todas as oportunidades para demarcar a sua diferença, o seu saber e o seu saber-fazer 

face aos demais, nomeadamente algumas chefias superiores, pares (outros chefes de turno), equipas 

de manutenção que não a sua e elementos da própria produção. 

Uma atitude bem mais neutra, humilde e pouco comprometedora é adoptada pelo sujeito B quando 

se refere ao seu saber. A título de exemplo, note-se como não esconde o desconhecimento que 

possui relativamente ao comportamento de algumas máquinas bem como as dificuldades que 

reconhece ao nível de algumas reparações de natureza mecânica (anexo n°l 1 - análise de conteúdo, 

categoria 1-e) 

O sujeito C evidencia insegurança íàce ao seu saber. Durante as situações simuladas, procurou várias 

vezes conhecer o discurso dos outros dois sujeitos, antes de emitir o seu e manifestou o seu receio 

em verbalizar incorrecções técnicas. Para o efeito recorreu a justificações como, pouca frequência ou 

reduzido contacto recente com o tipo de varia apresentado. 

Conforme sublinha Weill-Fassina (1993), perante uma tarefa, o sujeito procura estabelecer um 

compromisso entre, por um lado as regras, os objectivos definidos pelo prescrito e, por outro lado, a 

sua experiência, as características do seu funcionamento cognitivo e a imagem das suas próprias 

competências. De fecto, o sujeito C parece não conseguir omitir a consciência que possui do seu 

desconhecimento relativamente a algumas dimensões da sua actividade. 

Não querendo negar a dupla importância de que se revestem os metaconhecimentos (planeamento 

estratégico da actividade e controle dos resultados da acção), parece também existir um efeito 

"marginal" dos mesmos, nomeadamente quando o sujeito combina um conceito desfavorável dos 

seus conhecimentos e competências a uma baixa motivação para inverter essa situação. Este parece 

ser o caso do sujeito C, levando-o a assumir a sua realidade de trabalho com alguma passividade, 

não se envolvendo, com muito empenhamento nas suas tarefas laborais. Em diversos momentos 

mostra o desconhecimento que possui em relação à funcionalidade de alguns dispositivos das 
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máquinas, assim como relativamente a algumas ocorrências nas mesmas. A este respeito, note-se que 

o sujeito A, apesar de afirmar que algumas máquinas possuem facetas desconhecidas, refere que são 

situações sempre contornáveis e resolúveis, dependendo da competência de quem as procura 

solucionar. 

Torna-se interessante a noção que este último possui da sua capacidade em aplicar procedimentos e 

descobrir soluções em situações de algum desconhecimento. A forma como representa e se 

representa na acção, traduz o crédito que atribui aos seus recursos cognitivos e ao seu saber-fazer, 

pondo em prática estratégias várias de pesquisa e ajustamento que, segundo afirma, culminam 

sempre em sucesso. Este parece ser um aspecto de alguma importância quando procuramos fazer 

uma análise da actividade. É graças a estes mecanismos de regulação individuais, só possíveis através 

de uma "margem de manobra" que é deixada ao livre arbítrio do sujeito, que este procura satisfazer 

os critérios subjectivos exigidos pela tarefa, isto é, pelo trabalho prescrito. Note-se a este respeito a 

forma como o sujeito A descreve a sua atitude perante o desconhecido, tratando a máquina como um 

"ET"1 e pondo-lhe a mão, verificando se esta "morde"! 

Como o já abordado no capítulo 6, a propósito da descrição da popukção-alvo deste estudo, a 

formação que os sujeitos B e C tiveram ao nível técnico inseriu-se apenas na sua própria área de 

formação de base, a eléctrica. Não obstante, os sujeitos no seu dia-a-dia de trabalho e enquanto 

chefes de turno, para além de coordenarem o trabalho da equipa, são operacionais pelo que se vêem 

confrontados com avarias de ambas as naturezas, eléctrica e mecânica. Apesar de cada turno possuir 

mais três elementos (no caso do turno A, dois electricistas e um mecânico e no caso dos turnos B e 

C, dois mecânicos e um electricista) o facto é que durante as oito horas do seu trabalho, dão 

assistência a 104 máquinas, acontecendo, frequentemente, avarias em simultâneo. Por outro lado, 

também não é raro que a mesma reparação exija a intervenção de dois e três técnicos, não só pela 

execução em si mesma, mas para auxílio, nomeadamente, segurando partes das máquinas de elevado 

peso (é o caso por exemplo, da grade de descarga - simulação 1). Por estas razões, são muitas vezes 

obrigados a intervir, já que máquinas paradas, significa contagem de tempo, tempo esse imputado à 

manutenção. 

1 ET - Extraterrestre. 
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Paralelamente, verifica-se da parte da chefia da área uma tendência para a polivalência, procurando 

que os seus colaboradores, apesar de possuírem uma especialidade técnica (eléctrica ou mecânica), 

não deixem de intervir na área que lhes é complementar. 

Quando abordados sobre esta problemática, as opiniões dividem-se. O sujeito A é da opinião que o 

seu papel é o de coordenar e apoiar a equipa e controlar os tempos imputados pela produção, pois 

para a execução das reparações, possui técnicos especializados. Quanto à polivalência, manifesta-se 

renitente, exceptuando pequenas reparações. Esta atitude foi confirmada durante as visitas semanais 

à empresa. De facto, enquanto o sujeito A procurava estar ou na secção da área ou rondando as 

máquinas apoiando as reparações, o sujeito B, foi visto frequentemente envolvido nas reparações, 

executando as tarefas a par dos elementos do seu turno. No entanto, este último quando questionado 

sobre a sua intervenção ao nível mecânico, afirmou que apenas auxiliava pois não possuía 

conhecimentos profundos nessa área. 

Durante as intervenções ocorridas no seu turno, o sujeito C algumas vezes acompanha-as de perto, 

embora se limite, na sua maioria, a fazer testes à máquina no final da reparação executada pelos seus 

técnicos. Durante uma das entrevistas, ele próprio afirma que "acompanha muitas avarias" pois em 

caso de dificuldade, os seus colaboradores não têm mais ninguém a quem recorrer senão à sua 

pessoa. 

Relativamente às necessidades formativas, o sujeito A refere-se apenas ao aperfeiçoamento na língua 

inglesa e ao desenvolvimento de técnicas de liderança. Note-se que mais uma vez se salienta a 

importância que dá ao seu papel enquanto chefia e ausência de preocupações com a área técnica, 

nomeadamente eléctrica/electrónica. Pelo contrário, os restantes sujeitos afirmam abertamente a 

necessidade de receber formação na área mecânica, devido ao contacto diário que possuem com 

avarias, não só do foro eléctrico, mas também mecânico. Destacam ainda necessidades ao nível da 

informática (sujeito B) e ao nível de Simatic (sujeito C), isto é, sobre a linguagem do programa que 

comanda todo o funcionamento das máquinas. 
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De realçar a lacuna, senão a fragilidade, existente ao nível dos saberes inseridos na formação 

complementar dos sujeitos apesar de, enquanto chefias, terem que se responsabilizar por todo o tipo 

de intervenções levadas a cabo pelo seu turno. Este parece-me ser um ponto crítico de alguma 

importância para o sector em si e para a empresa em geraL 

7.1.2 Processo de mudança tecnológica 

Apesar de se considerar a favor das mudanças tecnológicas, o sujeito A acentua a necessidade destas 

serem feitas tendo em consideração as particularidades dos que vão lidar directamente com os 

equipamentos, chegando mesmo a referir que estas mudanças não deverão "colidir com os 

sentimentos das pessoas". Ainda que não tenha identificado esta descrição com o processo ocorrido 

na fábrica em estudo, o certo é que ao ouvir o seu discurso somos levados a retomar as palavras do 

responsável pelos recursos humanos a este propósito. Quando questionado sobre as maiores 

dificuldades que sentiram durante a renovação dos equipamentos, este último não escondeu o grande 

esforço que foi exigido aos trabalhadores pois, a par da formação que lhes foi proporcionada, já 

tinham que operar com as máquinas novas, já instaladas no seu posto de trabalho, ou seja, não houve 

grande tempo para "preparar" as pessoas. Por outro lado, o sujeito A afirma ter acompanhado o 

processo de instalação dos equipamentos, embora não se considere totalmente satisfeito com esse 

acompanhamento uma vez que houve máquinas que só conheceu no dia em que era chamado a 

repará-las. 

O sujeito B não se manifesta de uma forma tão clara em relação ao processo de mudança tecnológica 

ocorrido. Refere porém que, em paralelo com toda a inovação, ainda hoje existem em funcionamento 

alguns sistemas arcaicos que acabam por dificultar o funcionamento das máquinas e, 

consequentemente, a sua própria intervenção, enquanto elemento da manutenção. 

Também o sujeito C reconhece a oportunidade que lhe foi concedida em termos de acompanhamento 

do pessoal especializado nos programas das novas máquinas, aquando da sua montagem na área 

industrial. Nesse momento teve a possibilidade, não só de observar os procedimentos levados a cabo 

por esse pessoal, como também de esclarecer algumas dúvidas que lhe foram surgindo. 
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De um modo geral, podemos concluir que o processo de mudança tecnológica iniciado em 1990 é 

percepcionado, maioritariamente, de uma forma bastante positiva. O seu impacto ultrapassa a área 

produtiva propriamente dita e amplia-se a outros sectores como é o caso da manutenção pois, por 

exemplo, de acordo com o sujeito A, o diagnóstico das avarias tornou-se mais faclitado. Todavia, 

conforme vamos ter ocasião de verificar, ao abordar os constrangimentos da actividade de 

manutenção, ainda hoje, permanecem alguns factores menos desejáveis. Um prende-se com o facto 

das máquinas e das peças não serem uniformizadas; outro com o grau de penosidade em termos 

físicos de que ainda se revestem algumas tarefas (como é o caso de algumas executadas pela 

manutenção), apesar de estar actualmente aligeirado, principalmente no que diz respeito à actividade 

do operador da produção. 

Finalmente, ainda persiste um certo nível de desconhecimento em relação a alguns comportamentos 

das máquinas, o que leva a grande maioria dos indivíduos contactados neste estudo a salientarem a 

importância do factor experiência na gestão da actividade de manutenção. De facto, ainda que muito 

sofisticado, o sistema não conseguiu suprimir tanto quanto se desejaria a necessidade da intervenção 

humana. 

7.1.3 Situações simuladas 

De acordo com o descrito no capítulo 6 (6.4) foram apresentados aos sujeitos dois "sintomas" de 

avaria - "grade não vira" e "grade caída" - e foi-lhes pedido a identificação das possíveis causas para 

tais ocorrências. Estas foram extraídas do seu discurso (gravado em audio) e transcritas para o 

papel, em tópicos. Numa fase posterior foram restituídas aos sujeitos, na tentativa de validar essas 

informações. O material que lhes foi apresentado poderá ser visualizado no anexo n° 12. A tabela 

presente nas páginas seguintes procura dar conta dos dados recolhidos neste processo, incluindo os 

produzidos pela equipa de especialistas. 



Especialistas Sujeito A Sujeito B Sujeito C 

Situação 

Simulada 1 
• Rolete cónico 

de viragem 

desafinado ou 

caído (a) 

• Suporte móvel 

desafinado (b) 

• Mola do 

suporte de 

viragem 

partido (c) 

• Braço móvel 

de viragem 

gasto ou 

empenado (d) 

• Batimento no 

rolamento de 

apoio 

• Corrente 

rebentada 

• Motor com 

parte eléctrica 

queimada 

• Gancho de 

engate da 

corrente 

rebentada 

• Gancho de 

viragem gasto/ 

empenado(d) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola com 

pouca força e 

salta fora (c) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola partida 

(c) 

• Parafusos de 

fixação da 

estrutura do 

veio partidos 

Validação 1 • Corrente 

rebentada 

• Gancho de 

engate da 

corrente 

rebentada 

• Gancho de 

viragem gasto/ 

empenado (d) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola com 

pouca força e 

salta fora (c) 

• Rolete gasto 

ou partido (a) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola partida 

(c) 

• Parafusos de 

fixação da 

estruturado 

veio partidos 

Validação 1 • Corrente 

rebentada 

• Gancho de 

engate da 

corrente 

rebentada 

• Gancho de 

viragem gasto/ 

empenado (d) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola com 

pouca força e 

salta fora (c) 

• Rolete gasto 

ou partido (a) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola partida 

(c) 

• Parafusos de 

fixação da 

estruturado 

veio partidos 

Validação 1 

:"- —-:. 

• Corrente 

rebentada 

• Gancho de 

engate da 

corrente 

rebentada 

• Gancho de 

viragem gasto/ 

empenado (d) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola com 

pouca força e 

salta fora (c) 

• Rolete gasto 

ou partido (a) 

• Gancho de 

viragem 

partido (d) 

• Mola partida 

(c) 

• Parafusos de 

fixação da 

estruturado 

veio partidos 
(continua) 
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Especialistas Sujeito A Sujeito B 11 Sujeito C l 

Situação 

Simulada 2 
• Gancho de 

engate da 

corrente 

partido (a) 

• Elo de engate 

da corrente 

partido (b) 

• Gancho de 

engate da 

grade 

deficiente, 

gasto ou 

partido 

• Mola 

desafinada 

• Corrente 

rebentada (b) 

• Corrente 

rebentada (b) 

• Gancho de 

engate da 

corrente 

partido (a) 

• Redutor 

partido 

• Roda dentada 

partida 

• Veio do 
redutor partido 

• Corrente 

rebentada (b) 

• Dispositivo 

eléctrico a 

funcionar mal 

Validação 2 

r 

• Gancho de 

engate da 

grade 

deficiente, 

gasto ou 

partido 

• Mola 

desafinada 

• Corrente 

rebentada (b) 

• Corrente 

rebentada (b) 

• Gancho de 

engate da 

corrente 

partido (a) 

• Redutor 

partido 

• Roda dentada 

partida 

• Veio do 

redutor partido 

• Corrente 

rebentada (b) 

• Dispositivo 

eléctrico a 

funcionar mal 

Tabela 1 - Causas apresentadas pelos três sujeitos e pela equipa de especialistas para os dois 

sintomas das situações simuladas 1 e 2 
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Conforme podemos visualizar, perante o pedido de intervenção " grade não vira", os três sujeitos 

apresentaram diferentes causas e consequentemente diferentes modos de resolução desta avaria. O 

sujeito A apresenta cinco grandes causas para o referido sintoma: a grade bater contra o rolamento 

de apoio, a corrente da grade rebentada, o motoredutor ter a parte eléctrica queimada, o gancho de 

engate da corrente rebentado ou o gancho de viragem gasto ou empenado. Comparando as causas 

com as apresentadas pela equipa de "experts", verificamos que apenas uma das mesmas é comum, 

mais concretamente, a relativa ao gancho de viragem gasto ou empenado (d) é motivo para a grade 

não virar. Aquando do processo de validação, isto é, da restituição dos dados ao sujeito resultantes 

da simulação 1, este procedeu a algumas alterações, ou seja, retirou duas das causas apresentadas no 

momento em que foi confrontado com a simulação, a do batimento no rolamento de apoio e a do 

motor com parte eléctrica queimada. Note-se que o sujeito revelou-se algo apreensivo quando 

tomou contacto com algumas das informações que ele próprio produziu acabando, ainda que de uma 

forma subtil, por pôr em causa a transcrição da própria entrevista. 

Por seu lado, o sujeito B alega, numa fase inicial, duas causas para o facto da grade não virar, sendo 

elas, o gancho de viragem partido e a mola com pouca força, saltando fora. No entanto, no momento 

da validação dos dados, este sujeito acrescenta uma terceira alternativa, o rolete gasto ou partido. 

Conforme podemos comprovar pela leitura da tabela, todas estas causas são aprovadas pela equipa 

de especialistas, embora tenha ficado por salientar uma quarta causa possível, ou seja, o suporte 

móvel desafinado (b). 

Três são igualmente as razões avançadas pelo sujeito C como podendo estar na origem desta avaria, 

o gancho de viragem partido, a mola partida e os parafusos de fixação da estrutura do veio partidos. 

De referir que apenas esta última não é apresentada pelos especialistas para além de lhe faltarem duas 

causas. Confrontado com os dados que forneceu durante esta situação simulada, o sujeito não 

procedeu a qualquer alteração, embora tenha deixado transparecer bastante hesitação. 

Face à situação simulada 2, "grade em baixo", o sujeito A apresenta três alternativas que poderão 

sustentar este sintoma: o gancho de engate da grade estar deficiente, gasto ou partido, a mola estar 

desafinada ou a corrente estar rebentada. Apesar de na opinião dos especialistas apenas a última 

alternativa (b) ser a correcta, o facto é que na validação o sujeito não procedeu a qualquer 

modificação. 
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De acordo com os dados presentes na tabela 1, o sujeito B exibe quatro causas possíveis para esta 

avaria: a corrente rebentada, o gancho de engate da corrente partido, a roda dentada partida e o veio 

do redutor partido. Assim como o sujeito A, este manteve as informações prestadas aquando do 

momento da validação da simulação 2. Porém, também aqui observamos a "reprovação" por parte 

dos especialistas relativamente às três últimas causas notadas por este sujeito. 

Finalmente o sujeito C afecta a esta avaria apenas duas causas, a corrente rebentada, elemento 

consensual em relação aos restantes actores (sujeitos A e B e equipa de especialistas) e o dispositivo 

eléctrico a funcionar mal, causa não aprovada pelos especialistas. Durante a validação desta situação, 

mais uma vez este sujeito não muda as soluções lançadas previamente durante a simulação. 

Tais resultados parecem surpreender uma vez que, tratando-se de duas situações simuladas de 

avarias cem por cento mecânicas, seria de esperar que o sujeito A fosse aquele que desse respostas 

mais próximas das protagonizadas pelos especialistas, já que a sua formação de base é nessa área. 

Curiosamente, se considerarmos como correctas as opções dos especialistas, é o sujeito que avança 

com maior número de "erros". Por outro lado, os resultados dos sujeitos B e C comparados com as 

soluções dos especialistas, poderão ultrapassar a mais optimista das expectativas, principalmente se 

tivermos em conta o factor formação de base, no caso concreto, inserida no domínio eléctrico. 

Um outro aspecto que poderá enriquecer esta análise centra-se no número de alternativas avançadas 

para as duas situações simuladas pelos três sujeitos e pela equipa de especialistas. Note-se que são os 

sujeitos A e B que apresentam maior número de alternativas. Colocam-se então as questões: será que 

um maior número de alternativas corresponde também a uma maior exaustividade quando 

confrontados com as situações-problema? Será que na base dessa exaustividade, estará uma rica 

experiência de dezanove anos para o caso do sujeito A, de confronto com avarias mecânicas, muitas 

delas raras, porque não dizê-lo inéditas e até, possivelmente, nunca mais ocorridas? 

Já no caso do sujeito B é apenas há três anos que lida diariamente com todo o tipo de avarias. 
Contudo, a experiência que teve em Angola poderá, a este respeito, ter dado os seus finitos, pois, 
como o próprio afirmou, quando se deparava com uma situação de avaria tinha, bem ou mal, que a 
resolver, não havia quem fizesse melhor. O que era feito estava "bem feito". Esta autonomia e 
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responsabilidade que recaíram sobre os seus ombros poderão ter contribuído para um grande 

crescimento profissional deste sujeito. 

Um estudo realizado por Johnson (1990) sustenta que a familiaridade com a tarefa de decisão pode 

influenciar os resultados, nomeadamente recorrendo a estratégias de pesquisa de informação 

baseadas em regras não compensatórias. De uma forma mais clara, o sujeito mais experiente tende a 

pesquisar informação dentro de diferentes alternativas, considerando o mesmo atributo. 

Podemos dizer que os estímulos "grade não vira" e "grade em baixo" poderão ter desencadeado nos 

sujeitos o despertar para ocorrências do passado, ocorrências essas que deixaram as suas marcas e os 

seus registos que, quando necessários, poderão integrar o discurso dos mesmos. 

A comprovar esta ideia encontram-se as referências de certos autores às chamadas "invariantes 

estruturais em memória". Quando confrontados com determinada situação, os sujeitos começam por 

um exercício de percepção (que é também uma acção, já que é selectiva e produtora de significados) 

e processam os dados em jogo, recorrendo a informações que registaram ao longo da sua 

experiência de vida no trabalho e fora do trabalho. É aquilo que alguns chamam de "construções 

circunstanciais finalizadas", na medida em que asseguram o planeamento e a orientação da acção 

(Leplat, 1985 citado por Sébillotte, 1993). 

Conforme já foi referido, o recurso a uma instrução descritiva do sintoma da máquina teve, como 

objectivo, suscitar a representação existente em memória dos sujeitos de modo a lhes permitir a 

construção de uma "representação de sentido", limitada pelos objectivos perseguidos. É com base 

nesta elaboração inicial que ele parte para a pesquisa do próprio sistema (Bertrand & Weill-Fassina, 

1993). 

Neste trabalho, tal posição confirma-se já que, após terem avançado com as possíveis causas para os 

sintomas apresentados, os sujeitos afirmaram a necessidade de procederem a testes com o 

equipamento. O resultado destes testes é novamente confrontado com o saber do sujeito, acabando 

por se construir o que se designa de "representação de acontecimento" (Bertrand & Weill-Fassina, 

1993). 
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É assim através de processos consecutivos de acções e resultados que se redefinem as 

representações. É o que Ochanine (1978) intitula de "representações operativas", já que permitem ao 

sujeito agir naquele momento após um processo de abstracção (Bertrand & Weill-Fassina, 1993). 

O baixo número de alternativas apresentado pelo sujeito C, poderá igualmente comprovar esta 

hipótese uma vez que, apesar de ter uma antiguidade na empresa de vinte anos, é apenas responsável 

pelo turno C há cerca de seis anos. Este dado é importante, pois se enquanto responsável de turno é 

obrigado a lidar com todo o tipo de avarias (eléctricas e mecânicas) já enquanto electricista 

contactava basicamente com as avarias do foro eléctrico. Todavia poderão existir outros factores a 

concorrer para tal resultado. Durante o contacto estabelecido com o mesmo sujeito, este revelou-se 

um profissional modestamente envolvido nas situações de trabalho que ocorrem no seu turno. A sua 

atitude deixa transparecer alguma passividade, senão alguma "inércia", o que não é muito facilitador 

do processo de aprendizagem Paradoxalmente, este refere que toda a formação é "bem vinda", o 

que nos poderia levar a concluir que a aquisição de novos saberes é uma das suas preocupações. 

Contudo, apesar de avançar com alguns cursos específicos de que sente necessidade, parece atribuir 

à formação um carácter indiscriminado, uma espécie de bálsamo pelas suas propriedades de 

"refrescar" o profissional, pelo corte que implica com o quotidiano de trabalho. 

A testemunhar o papel dos esquemas de acção na actividade de trabalho, estão as referências que os 

três sujeitos apresentam, nomeadamente o sujeito A quando fala das "práticas-padrão", definidas 

pela experiência, o sujeito B quando descreve a forma de colocação da corrente da grade de 

descarga no lugar e o sujeito C quando explica a razão pela qual, por norma, a grade de descarga 

não se movimenta. Tais resultados levam-nos a salientar o factor experiência como determinante na 

relação que o sujeito estabelece com a tarefe que tem em mãos. Coloca-se a questão: haverá uma 

única representação correcta da realidade em causa ou poderão co-existir várias representações 

merecedoras de validade?. 

Se considerarmos o ponto de vista de Sébillotte (1993) já apresentado no enquadramento teórico 

deste trabalho, somos levados a admitir a co-existência de várias representações de uma mesma 

realidade, sem haver, necessariamente uma que mereça ser considerada como referencial de verdade. 
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Finalmente torna-se deveras importante transportar para esta análise a distinção que Falzon (1989) 

faz de "expertise" e experiência. Na verdade, são conceitos que diferem fortemente, embora algumas 

vezes se caia na tentação de os considerar em paralelo. No caso concreto, estes conceitos 

encontram-se protagonizados nas figuras da equipa de especialistas e na do responsável do turno A2. 

Se nos basearmos nos resultados do trabalho desenvolvido por Senach (1984, citado por Falzon, 

1989), podemos colocar a hipótese de que mais experiênca acumulada nem sempre é sinal de 

escolhas adequadas. Falzon (1989) chama a este fenómeno de "esclerose operativa", na medida em 

que alguns sujeitos muito experientes pecam pelo excesso de uso de esquemas operativos, tornando-

se "cegos" perante as novidades que são constantemente introduzidas nos sistemas de trabalho, 

podendo chegar a cometer certos "erros" de alguma gravidade. 

7.1.4 Meios auxiliares de diagnóstico 

No estudo que desenvolveram no R.A.T.P.3 sobre as dificuldades sentidas pelo pessoal na reparação 

das "motrices" do metropolitano, Bertrand et Weill-Fassina (1993) caracterizam a actividade de 

diagnóstico em termos de uma interrogação do dispositivo e não de uma transformação do mesmo. 

Compete ao trabalhador procurar as causas através de uma pesquisa que lhe permite definir a 

situação-problema. Este processo é conseguido graças não só aos conhecimentos que ele possui 

armazenados em memória, mas também de acordo com as informações disponíveis no meio que, 

limitados pelos fins que ele fixa, culminam na construção de uma representação que pode ser ou não 

ajustada à situação. Foi neste sentido que se procurou neste estudo, abordar as estratégias de recurso 

que o sujeito usa quando se encontra perante a necessidade de elaborar um diagnóstico. 

Pesquisas levadas a cabo por De Keyser et Woods (1986) sobre o uso do écran nos sistemas de 

informação, concluem que este é um meio, entre outros, de fornecer dados ao sujeito e que estes são 

consultados pontualmente para fins específicos. Os mesmos autores concluem ainda que, apesar de 

poderem reduzir parte da complexidade do sistema, os écrans de visualização não encontram sempre 

os suportes de informação sobre os quais se possam articular, não permitem dominar a complexidade 

2 Esta distinção tem apenas validade tendo como cenário as duas situações de avaria mecânica utilizadas. 
3 R.A.T.P. - Régie Autonome des Transports Parisiens. 



103 

do sistema (já que eles próprios são limitados) e podem até gerar riscos de erro na sua própria 

"démarche". 

Esta abordagem parece confirmar-se neste estudo. O recurso às informações dadas pela máquina na 

fase de diagnóstico de uma avaria é apenas referida pelos sujeitos A e C. Ao expor as vantagens de 

que se revestiu o processo de mudança tecnológica que toda a fabrica viveu há cerca de seis anos a 

esta parte, o sujeito A diz que hoje tudo parece mais facilitado pois "carrega-se num botãozinho" e 

as máquinas dizem onde têm a dor. Por seu lado, o sujeito C afirma que apesar das máquinas darem 

alguma ajuda, o seu programa é demasiado "complicado" e "longo", dificultando a interacção com o 

seu utilizador. 

Pela análise dos discursos relativos às duas situações simuladas, verificamos que o uso do chamado 

PLC4, do monitor das máquinas serve aos sujeitos mais para "manobrar" a máquina com o intuito de 

a testar do que com o objectivo de retirar desta informações pertinentes para a construção do seu 

raciocínio de diagnóstico. Contudo em algumas situações específicas como é o caso de determinadas 

afinações, o monitor fornece pistas sobre o estado actual da máquina, que poderão conduzir o sujeito 

na direcção da causa da avaria. De facto os testes à máquina, manobrando-a em "manual", parecem 

ser o recurso privilegiado pelos sujeitos não só na fase de diagnóstico da avaria como no final da 

resolução da mesma, como um meio de verificação/avaliação da reparação efectuada. 

Se nos apoiarmos no modelo de Simondon (1968, 1969, citado por Rabardel, 1993) podemos dizer 

que estes dispositivos funcionam mais como instrumentos do que como ferramentas, já que assumem 

um papel de mediadores entre o sujeito e a sua acção, no sentido de, através deles, se apropriar de 

informação relevante para a sua acção. Por seu lado, Rabardel (1993) caracteriza as situações da 

actividade com recurso a um instrumento como dotadas de uma dupla dimensão. Se por um lado é 

através do instrumento que o sujeito age sobre o objecto, por outro é ele que informa o sujeito sobre 

os atributos não só das suas acções como do próprio objecto sob o qual elas assentam e, finalmente 

do instrumento. 

4 PLC - Controlador Lógico Programável. 
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Contudo, segundo o mesmo autor, há alguns pré-requisitos a considerar quando procuramos rotular 

certos dispositivos como instrumentos. Para serem considerados como tal, o sujeito que os usa tem 

que os conceber como tal, ou seja, tem que conhecer a sua lógica de concepção, funcionamento, 

utilização e transformação. Aplicando esta exigência à realidade em estudo, ficam dúvidas sobre a 

possibilidade de considerarmos os PLC's como instrumentos, já que os seus utilizadores, 

nomeadamente os da manutenção, vivenciam ainda algumas dificuldades na sua manipulação. De 

facto, no caso concreto, os sujeitos recorrem a vários testes e verificações que funcionam como 

ensaios-e-erros que lhes permitem estabelecer relações entre sintomas. 

Há igualmente que considerar que as representações em inteligência artificial colocam os problemas 

e "inventam" as soluções segundo procedimentos pré-estabelecidos, não considerando, em grande 

parte dos casos, a variabilidade e a complexidade das situações (Weill-Fassina, 1993). 

Tratando-se o contexto em estudo de um contexto de elevado grau de complexidade, possuidor de 

algims "mistérios" por desvendar, compreendemos facilmente a incapacidade que estes dispositivos 

das máquinas têm em fornecer uma ajuda valiosa, em todas as situações de resolução de uma avaria. 

Também Falzon (1989) aborda esta problemática, salientando a ideia de que os sistemas "experts" 

procuram dar uma solução válida ao operador permitindo-lhe a comparação com aquela que ele 

próprio produziu. No entanto, embora permita recuperar alguns "erros", fornece escassas ajudas no 

tratamento de casos não habituais, nos quais as regras existentes são verdadeiramente insuficientes. 

Apesar de ser a produção que está em contacto permanente com as máquinas e consequentemente 

com os momentos em que as avarias ocorrem, os três sujeitos parecem não dar grande "crédito" às 

informações por estes prestadas aquando do diagnóstico. O sujeito A afirma que os operadores da 

produção, quando emitem um pedido de intervenção à manutenção nem sequer o sabem fazer, 

limitando-se a dizer, na maioria das vezes, que a máquina está avariada. Também o sujeito B afirma 

que os operadores da produção conhecem mal as máquinas e não faz qualquer referência do recurso 

aos mesmos quando é solicitado a descrever a forma e os meios como diagnosticava as situações 

simuladas 1 e 2. No caso do sujeito C verifica-se que, apesar de ter referido que, numa fase inicial de 

diagnóstico, contactava o operador para conhecer qual tinha sido o comportamento da máquina 
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antes e durante a avaria, acabou por afirmar que os funcionários da produção nem sempre possuíam 

os conhecimentos necessários para ajudar. 

Já o recurso a outros elementos que não da manutenção e produção, ocorre com bastante 

frequência, concretamente às oficinas mecânicas, com o intuito de soldar, frezar, rebarbar, etc. 

algumas peças. Muitas das vezes este recurso deve-se, como veremos mais adiante a propósito dos 

constrangimentos a que a actividade de manutenção está sujeita, à não uniformização de peças, 

necessitando de diversos ajustamentos de medidas. 

Noutras situações porém, os sujeitos B e C recorrem à sua equipa, nomeadamente quando se trata 

de avarias de foro mecânico. O sujeito A afirma que alguns sujeitos não fazem perguntas quando se 

encontram em dificuldades perante uma tarefa, justificando tal comportamento com base em 

sentimentos de "orgulho" ou então de "receio". Contudo, de acordo com os estudos levados a cabo 

por Falzon et Darses (Falzon, 1992) os operadores menos competentes solicitam poucos pedidos 

directos de resolução de um problema, embora coloquem à aprovação dos mais experientes as suas 

próprias soluções. No entanto, não parece de todo imprudente afirmar que é necessária uma relação 

de confiança e diálogo, para que tais comportamentos sejam possíveis. 

Deveras interessante é o papel atribuído pelos sujeitos A e C a actividades de natureza meta-
funcional. 

De grande valia para o estudo ergonómico, encontram-se de facto as estratégias que, com o avançar 

da idade e essencialmente com o acumular da experiência, o trabalhador desenvolve no sentido de 

conseguir fazer evoluir as suas competências, nomeadamente as actividades meta-funcionais. Estas, 

têm como objectivo "construir novos instrumentos técnicos ou organizacionais, potencialmente úteis 

no futuro em situações hipotéticas" (Falzon, 1994, p.l). 

O sujeito C, por exemplo, confirma a importância de que se reveste o uso de apontamentos para a 

resolução mais rápida e eficaz de algumas avarias. Referiu-se à recolha que fez de informação 

quando teve a oportunidade de acompanhar a instalação das máquinas novas e quando ocorreram 

avarias, actualmente pouco vulgares, mas que, na sua opinião, poderão voltar a ocorrer. Quanto ao 
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sujeito B, embora não o tenha feito durante as gravações das entrevistas, afirmou que possuía um 

pequeno bloco de apontamentos, mas que não o usava com muita regularidade. 

Também o sujeito A não referiu nas gravações em audio o recurso a este tipo de instrumentos. 

Contudo, mostrou um caderno de apontamentos que o acompanha diariamente no bolso da sua 

camisa de trabalho. Neste aponta medidas, valores de pressão e temperatura, referências de peças, 

entre outros, fazendo-o com o cuidado de apenas ele próprio entender esses registos. Uma das 

técnicas que utiliza é a inversão dos dados e o uso de siglas, criadas por si próprio. Quando 

questionado sobre o porquê de "esconder" essas tão preciosas informações, referiu que não andava a 

trabalhar para os outros, porque, enquanto que os outros nos tempos mortos não faziam nada, ele ao 

longo dos anos preocupou-se sempre em produzir informação útil no futuro. Referiu ainda possuir 

em casa alguns cadernos com desenhos e especificidades das máquinas, de grande utilidade e valor 

mas que, uma vez que já tinham procurado "arrombar" o seu pequeno armário existente na área de 

trabalho, levou-os a salvo para casa. 

Neste contexto situa-se a análise de Cabral-Cardoso (1996) de acordo com a qual, muitas vezes, os 

indivíduos nas organizações fazem-se valer de alguns recursos no sentido de obterem poder e 

influência, criando nos outros uma relação de dependência mais forte. No caso concreto, trata-se de 

levar os que o rodeiam e a própria empresa a reconhecerem a necessidade que têm de si mesmo. 

Podemos assim identificar este como um "comportamento político" na sua vertente mais negativa, 

isto é, um comportamento essencialmente centrado nos benefícios próprios e ignorando os benefícios 

alheios - dos outros ou da organização (Drory & Romm, 1990, citados por Cabral-Cardoso, 1996). 

O recurso a esquemas de acção, construídos pela via da experiência é também aqui comprovada. 
Note-se como os sujeitos abordam esta questão a propósito, por exemplo, dos ajustamentos dos 
designados braços da grade de descarga (sujeito A). 

Relativamente às modalidades de diagnóstico é interessante verificar que o sujeito A é o que menos 

se centra nos elementos materiais do dispositivo, baseando-se muito mais nas relações funcionais dos 

seus elementos constituintes. Se atribuirmos este facto a um maior nível de experiência neste tipo de 

reparação, aproximámo-nos dos resultados presentes no estudo de Bertrand et Weill-Fassina (1993). 
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Por outro lado, verifica-se que o recurso a sucessivos testes à máquina, observando o 
comportamento das suas diversas componentes, permite aos sujeitos ir levantando hipóteses sobre as 
possíveis causas das avarias apresentadas nas situações si. É do resultado destes testes/verificações 
que os mesmos vão chegando aos elementos defeituosos, o chamado "fero" do reparador, usando a 
designação de Rasmussen (1979). 

7.1.5 Atitude face à segurança 

Quando se aborda a problemática da segurança, as opiniões e provavelmente as atitudes dos sujeitos 

parecem não diferir grandemente. Todos afirmam conhecer bem os limites do risco em que estão 

envolvidos, nomeadamente os relativos às avarias patentes nas situações simuladas 1 e 2. Todavia 

nem todas as medidas preventivas são utilizadas. A razão principal para tal facto, prende-se 

essencialmente com o que habitualmente se designa "conflito produção-segurança". O caso, digamos 

assim, mais flagrante diz respeito ao arrefecimento das prensas de vulcanização. Trata-se de 

máquinas que quando acabam de vulcanizar o pneu abrem e apresentam temperaturas na ordem dos 

180 °C. Reparações há em que o sujeito tem que se colocar em cima dos chamados moldes, isto é, 

nas cavidades onde o pneu é vulcanizado. Os riscos de escorregar são elevados já que a borracha dos 

próprios sapatos tende a derreter quando submetida ao contacto com tais temperaturas. No entanto 

para conseguir trabalhar em segurança, seria necessário cortar o vapor à máquina e aguardar pelo 

seu arrefecimento, situação que levaria cerca de uma hora. Após a reparação, seria necessário outro 

tanto tempo para colocar a máquina em condições para vulcanizar, aquecendo-a. O impacto desta 

medida preventiva poderia então resultar em cerca de duas horas e meia de tempo perdido, das quais 

30 minutos seriam de reparação propriamente dita e as restantes duas horas de 

arrefecimento/aquecimento das máquinas para protecção dos trabalhadores. Sendo os objectivos da 

manutenção calculados em termos de tempos perdidos por avaria, é facilmente compreensível que 

uma tal medida de prevenção colida com estes mesmos objectivos que, como seria de esperar, se 

sobrepõem à própria segurança. 

Para esta situação difícil de resolver, o sujeito B avança com uma solução que, embora não tão 

eficaz quanto a de cortar o vapor à máquina, poderá reduzir o risco a que os indivíduos estão 

expostos. Trata-se de colocar no molde uma tábua ou um bocado de borracha de pneu para que o 
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homem que vai proceder à reparação, evite o contacto directo com o calor da prensa e desta forma 

reduza a probabilidade de escorregar. No entanto, segundo o mesmo, esta medida nem sempre é 

praticada, na sua opinião por preguiça em procurar esses elementos para protecção. 

Noutras reparações, como é o caso da emenda da corrente, existe no local uma massa, também esta 

com temperaturas elevadíssimas, que muito facilmente se agarra à pele provocando queimaduras. 

Quando questionados sobre a possibilidade de colocarem luvas de protecção, foi dito, concretamente 

pelo sujeito A que as luvas retiravam sensibilidade ao sujeito, já que muitas vezes lidava com peças 

de reduzida dimensão, o que perturbava o ritmo de trabalho. A este propósito, para se proteger o 

sujeito A usa sempre uma camisola de manga comprida, limitando a probabilidade de se queimar na 

pele. 

Outra situação, apurada no contacto com a empresa e com os sujeitos, é que muitas das reparações 

são efectuadas na rectaguarda das máquinas, máquinas estas de grande porte, o que implica que os 

sujeitos acabam por sair do campo de visão de quem passe pela parte frontal da máquina. O risco de 

alguém, por exemplo, do sector produtivo accionar a máquina desconhecendo que está em 

reparação, existe, pelo que seria de todo conveniente colocar uma placa sinalizadora que alertasse 

para a reparação em curso. Contudo, o sujeito A, por exemplo, afirma que não sabe se essas placas 

ainda existem. É igualmente neste tipo de reparações efectuadas na parte detrás da máquina, que 

deverão ser desligados os chamados disjuntores das passadeiras, pois os sujeitos correm o risco de 

caírem nas mesmas. Foi exactamente o que aconteceu durante o período em que se efectuava este 

estudo. Um dos mecânicos mais competentes da área ficou com a mão presa numa dessas 

passadeiras o que acarretou, para além do levantamento total da palma da mão, seis meses de 

afastamento do local de trabalho e algumas marcas que o tempo possivelmente não irá apagar. Como 

nem a própria vítima nem o seu colega de reparação são capazes de explicar o acidente e como não 

há possibilidade de o repetir, ficaram as suas causas por apurar e consequentemente as formas de 

evitar futuros acidentes da mesma natureza. 

Após uma análise atenta sobre a formação de todos os funcionários da área da manutenção em 
estudo, verifica-se que não foi promovido qualquer curso de sensibilização para a higiene, saúde e 
segurança no trabalho, apesar de existir uma Direcção de Segurança Industrial, composta por um 
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engenheiro e um técnico e grandes placards distribuídos pela fabrica com a descrição das ocorrências 

acidentais, concretamente a quantidade de acidentes, as partes do corpo afectadas e os dias de 

trabalho perdidos. Contudo não posso deixar de referir a preocupação que o responsável pela 

Direcção de Segurança manifestou em relação à exposição a que eu estava sujeita em termos de 

ruído, solicitando, inclusivamente, a minha visita ao seu sector, para que me fossem facultados 

protectores auriculares. Paradoxalmente, também estes protectores não complementam a 

indumentária dos que trabalham na zona industrial- No caso dos homens da manutenção, tal facto 

poderá justificar.-se devido à necessidade que possuem em comunicar verbalmente durante as 

intervenções, já que a maior parte destas são feitas em equipa. 

7.1.6 Constrangimentos da actividade 

Pelo contacto estabelecido com os sujeitos, verificou-se a existência de alguns factores que 

constrangem a sua actividade, sendo os mais relevantes as pressões de tempo a que estão 

submetidos, as faltas de material disponível em armazém para procederem às substituições, material 

este, muitas vezes não uniformizado, o reduzido número de funcionários por turno, os obstáculos 

resultantes das características de algumas máquinas e/ou tarefas e finalmente as dificuldades 

relacionais, comunicacionais e negociais existentes com terceiros, nomeadamente com a direcção, 

chefias, produção entre outros. 

O factor pressão de tempo não merece grande desenvolvimento, pois já tivemos oportunidade de 

constatar noutras rubricas, por exemplo a propósito da segurança, o papel fundamental que o tempo 

tem no dia-a-dia da actividade de manutenção. Será contudo interessante abordar a "negociação" 

que a manutenção estabelece com a produção a este respeito. Apesar da manutenção, em cada dia e 

em cada turno, efectuar uma descrição sumária das avarias a que deu resposta e dos tempos que 

cada uma envolveu, a própria produção elabora diariamente, um relatório dos tempos perdidos, que 

vai ser arquivado na Direcção de Engenharia. Note-se que formalmente, isto é, do ponto de vista da 

empresa, são os tempos preconizados pela produção os aceites, apesar de não existir um sistema 

fiável que objectivamente os calcule. 
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Uma vez que muitos dos tempos em que as maquinas estão paradas se devem a outros elementos 

e/ou factores que não os imputáveis à manutenção (por exemplo, os tempos que medeiam entre a 

paragem da máquina e a emissão de pedidos de intervenção à manutenção, via terminal, pela 

produção) resulta que os responsáveis pelos turnos procuram constantemente "controlar", senão 

negociar, com a produção os tempos que estes últimos lhes vão afectar. 

Porém há que considerar outro elemento de relevância para a questão em causa. Por um lado, as 

capacidades e motivações negociais variam de um responsável de turno para outro e, por outro lado, 

também os seus parceiros negociais são diferentes5. Estes elementos parecem ser suficientes para 

culminarem em diferentes processos e resultados negociais. Tais dados poderão ser comprovados 

pela análise dos gráficos apresentados na parte 7.2, a propósito dos tempos médios apresentados 

pelos três turnos da manutenção e pelos três turnos da produção relativamente às cinco principais 

avarias com a grade de descarga das prensas de vulcanização. 

A dificultar o trabalho das equipas de manutenção encontra-se o factor prioridade de intervenção. 

Apesar de existir a possibilidade e a obrigação da produção referir qual o grau de prioridade para a 

intervenção, no momento do pedido, esta limta-se a optar pela prioridade 1, prejudicando, deste 

modo, o planeamento e a organização do trabalho da manutenção. 

A escassa informação válida, nomeadamente por parte da produção, é também um factor que poderá 

dificultar aos sujeitos a elaboração de uma "representação de sentido" que os auxilie no diagnóstico 

da avaria. 

Não menos importantes são as "complicações" indesejáveis e imprevisíveis que podem ocorrer 

durante o desenrolar de uma reparação. É por esta razão que os sujeitos afirmam possuir 

dificuldades em elaborar estimativas quanto ao tempo que, em média, utilizam nas suas intervenções. 

Estes resultados são igualmente verificados no trabalho desenvolvido por Carballeda, Daniellou et 

Garrigou (1994) no âmbito da manutenção, onde alguns incidentes ocorrem, impedindo o 

planeamento da actividade e aumentando o tempo das operações elementares. No caso do presente 

5 Tal resulta do facto de cada turno da manutenção acompanhar sempre o mesmo turno da produção, havendo, no 
total, três turnos da manutenção e três turnos da produção. 
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estudo, estes disfuncionamentos parecem estar essencialmente ligados com o desconhecimento em 

relação a algumas dimensões do equipamento. De acordo com vários actores, nomeadamente o 

responsável pela área da manutenção em causa, estes incidentes poderiam atenuar-se através de um 

bom trabalho de rectaguarda, não só por parte da equipa de manutenção preventiva como através de 

informações preciosas resultantes de necessários estudos sobre o equipamento. 

As feitas de material disponível para proceder a substituições, aquando de uma avaria, parecem ser 

outro ponto crítico que dificulta a intervenção dos sujeitos em estudo. Foi referido por todos que, 

em algumas situações não dispunham de material em armazém para proceder às substituições, apesar 

de existirem pedidos, por vezes de várias semanas, à Direcção das Operações e Logística para a 

necessidade da sua aquisição. Confrontados com estas faltas, veêm-se obrigados, frequentemente, a 

fazer adaptações de outras peças ou reparações das avariadas, acabando por demorar muito mais 

tempo. Em conversas informais com alguns dos sujeitos, foi-me dada a conhecer uma estratégia 

interessante que por vezes utilizam para contornar esta dificuldade. Quando há peças que são 

frequentemente necessárias e que nem sempre existem em armazém num certo momento fazem 

pedidos das mesmas em quantidades superiores às que na realidade precisam e guardam as 

excedentes, "religiosamente", para as "falhas". 

Um outro elemento exterior aos sujeitos, prende-se com a existência de algumas peças não 

uniformizadas que, conforme, a situação supracitada, acarreta algumas perdas de tempo. De acordo 

com o discurso dos sujeitos, tratam-se de peças oriundas de diferentes fornecedores, implicando 

numerosas deslocações à oficina para rectificar e corrigir medidas. 

De facto, durante as observações feitas de situações de reparação, em certos casos, os sujeitos têm 

algumas demoras de tempo associadas a factores como, frequentes deslocações à área da 

manutenção propriamente dita, à oficina (buscar peças ou ferramentas específicas) e emissão de 

pedidos de peças sobresselentes à logística, nos quais têm que colocar a referência das mesmas (que 

é procurada em grandes livros, repletos de códigos e informações minuciosas) seguidas de 

deslocações àquele sector (cuja localização se situa no extremo oposto da área industrial). Foi 

também durante as observações efectuadas que se apurou um dado curioso. Enquanto os sujeitos 

procedem a uma reparação, abrem e fecham, com aloquete, a sua caixa de ferramentas, sempre que 
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necessitam de uma diferente. Procurou-se indagar a razão de tal procedimento e os motivos 

apontados relacionaram-se com ocorrências do passado marcadas por numerosos desaparecimentos 

de ferramentas. Para fazer face a esta situação, foi criado um sistema de "incentivo", em que cada 

sujeito recebe um "bónus" se conseguir manter a sua caixa de ferramentas completa e em boas 

condições. 

Outros são os constrangimentos provocados pelas próprias características das máquinas e/ou tarefas. 

Por exemplo, quando questionados sobre o grau de dificuldade das tarefas de resolução das avarias 

das situações simuladas 1 e 2, todos os sujeitos alegam elementos como o tamanho reduzido dos 

espaços onde têm que se movimentar e das peças que têm de manipular, as temperaturas elevadas a 

que estão submetidos, o peso que algumas peças possuem (por exemplo, a grade de descarga, os 

cilindros, entre outros) e a exactidão exigida em certas afinações. Enquanto acompanhava certas 

intervenções nas prensas de vulcanização, nomeadamente as que são efectuadas na parte traseira das 

máquinas, tive oportunidade de constatar o ambiente de elevada temperatura e também de ruído 

existentes no local. 

Fica uma interrogação sobre as implicações do uso de diferentes terminologias por parte de 

diferentes actores para as mesmas componentes/dispositivos técnicos, situação que se verifica e que 

os próprios sujeitos em causa referiram abertamente (veja-se análise de conteúdo, categoria 8-f) 

7.1.7 Relações de trabalho 

Quando entramos no domínio das relações interpessoais em contexto de trabalho tomamos 

consciência de que é um domínio sensível e de importância capital em toda a dinâmica laboral. 

Lamentavelmente, entre os três sujeitos em estudo, as relações não parecem ser as mais 

harmoniosas. Conforme foi referido no início desta análise, o sujeito A revela algum prazer em 

evidenciar a sua superioridade em relação aos seus pares. Várias são as críticas perante o não saber, 

o não saber-fazer e o não saber-ser/estar dos dois restantes sujeitos. Embora não se manifeste 

negativamente em relação ao responsável pela área da manutenção em que se insere, afirma, sem 

medos, o seu descrédito relativamente aos seus superiores. Igual descrédito revela face aos 

elementos da produção. Para além de não confiar no seu saber técnico (como já foi referido a 
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propósito dos elementos auxiliares de diagnóstico) também parece pôr em causa as suas intenções, 

necessitando de controlar os tempos que estes imputam ao seu turno. Assim, a título conclusivo, 

podemos dizer que este sujeito tem uma atitude de hostilidade e afastamento quase que generalizada, 

limitando-se a gerir o seu tempo de trabalho e a sua equipa, de modo a deixar transparecer a sua 

superioridade pessoal e profissional. Facilmente se compreende que um tal elemento dificulta 

fortemente a tão necessária cooperação que deveria existir inter-turnos, já para não falar da tão 

difícil harmonia manutenção-produção6. 

Já o sujeito B, procura não se comprometer com comentários negativos face aos outros. Pelo 

contrário, foi capaz de assumir que com elementos externos ao seu turno também se poderia 

aprender novas formas de executar o trabalho, formas essas por vezes mais vantajosas. 

O sujeito C assume também o seu desagrado em relação às posturas de outros colegas, 
nomeadamente pela informação que estes lhe escondem e pela atitude de superioridade que 
manifestam. 

Procurando analisar alguns dos factores que poderão concorrer para tal relacionamento, 

concretamente inter-turnos, salientam-se os seguintes. Em primeiro lugar a forma como as equipas 

estão organizadas. Apesar de podermos identificar algumas vantagens, o modelo de equipas fixas 

sempre chefiadas pelo mesmo responsável, poderá também conduzir a situações indesejáveis, 

promovendo o nascimento e a afirmação mais acentuada de endogrupos. Por outro lado, note-se que 

a sequência dos turnos é sempre a mesma. Isto poderá ter implicações ao nível do próprio trabalho. 

Mais uma vez de forma informal, vários sujeitos referiram que muitas vezes as avarias não eram bem 

resolvidas no turno anterior, não só pelo trabalho mas também pelo tempo que tal implicava. Assim, 

implementam-se soluções de remedeio, embora se saiba de antemão que não vão durar muito tempo. 

Desta forma, a situação-problema é protelada até que o turno seguinte entre ao serviço. É o que 

muitos designam "quem vem atrás que feche a porta". Uma estrutura de tipo matricial poderia limitar 

a ocorrência deste tipo de fenómenos. 

Áreas que tradicionalmente estão em conflito pela natureza das suas missões e pela forma estanque como costumam 
estar organizadas. 
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Parecem também não existir momentos de partilha e discussão conjunta entre os três responsáveis de 

turno e a chefia da área. Apesar do sucesso destes depender fortemente da atitude assumida por 

todos os actores envolvidos, parece que, de alguma forma, poderiam facilitar o processo de 

comunicação na área, 

A possibilidade de existirem práticas de cooperação ao nível das actividades metafuncionais entre os 

sujeitos, poderia igualmente revelar-se uma estratégia de grande validade para o trabalho de todos. 

Conforme sublinha Falzon (1994), a partilha de instrumentos organizacionais, como a análise 

conjunta de incidentes e de fracassos, visa a compreensão da génese do problema e também a 

implementação de medidas que evitem, futuramente, a sua ocorrência. Contudo, o mesmo autor, não 

deixa de salientar a necessidade de uma relação de confiança entre os participantes de tais 

"reuniões". Caso essa confiança não exista, alguns sujeitos poderão omitir informações e, 

eventualmente, acções que realizaram das quais têm consciência terem sido incorrectas. A falta deste 

tipo de actividades, poderá conduzir a uma perda de saberes críticos, aquando a saída de alguns 

trabalhadores. 

Todos os factores anteriormente introduzidos associados a um forte peso das práticas e cultura de 

empresa herdados da "gestão do passado", poderão justificar a falta de, o que me ocorre intitular, 

uma identidade colectiva - área III da manutenção. 

7.2 Levantamento das avarias 

De acordo com o referido no capítulo anterior, foi efectuado um levantamento exaustivo de todas as 

ocorrências anómalas relacionadas com a grade de descarga, durante o ano de 1996, na tentativa de 

conseguir complementar a análise qualitativa que se apresenta no ponto seguinte, com algumas 

informações de natureza mais objectiva. 

Numa fase seguinte procurou-se identificar as avarias das prensas de vulcanização mais frequentes 

para os três turnos, destacando-se, deste trabalho, as cinco seguintes: 
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1. Afinação da corrente da grade; 

2. Substituição do elo de engate e emenda da corrente da grade; 

3. Rearmação do disjuntor da grade; 

4. Afinação do micro da grade; 

5. Desencravação da grade. 

As representações gráficas que se seguem, procuram dar conta dos tempos médios apresentados por 

cada turno da manutenção (TMM) em comparação com os registados pela produção (TMP) para 

todas as intervenções relacionadas com as cinco reparações supracitadas. 
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Gráfico 1 - Tempos médios do turno A e da produção para os cinco tipos de avaria 
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Gráfico 2 - Tempos médios do turno B e da produção para os cinco tipos de avaria 
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Gráfico 3 - Tempos médios do turno C e da produção para os cinco tipos de avaria 

Conforme podemos constatar pela análise do gráfico 1, o turno A apresenta, exceptuando a avaria 5, 

tempos de intervenção, superiores aos que a produção regista para as mesmas. Tal facto poderá 

explicar-se por uma maior facilidade que o responsável por este turno terá em "negociar" os tempos 

perdidos por avaria com a produção. 

Já no caso do turno B, os valores são inversos, ou seja, os tempos apresentados pela manutenção são 
sempre inferiores aos avançados pelo sector produtivo. 



117 

Relativamente ao turno C, a leitura não é tão imediata, pois se em alguns casos os tempos 

apresentados pela manutenção são superiores aos da produção (avarias 1 e 3), outros há em que é a 

situação inversa (avarias 2, 4 e 5). 

De um modo mais detalhado, apresentam-se, nos gráficos 4, 5, 6, 7 e 8 as análises comparativas do 

tempo médio gasto, por tipo de reparação entre os três turnos da manutenção (TMM) e, mais uma 

vez, o tempo médio atribuído para as mesmas pela produção (TMP). 

Avaria 1 - Afinação da grade de descarga 

Turnos 

Gráfico 4 - Comparação dos tempos médios apresentados pelos três turnos e pela produção para a 
afinação de grade 

Ao observarmos este gráfico, verificamos que é o turno C que apresenta tempos médios mais baixos 

na reparação deste tipo de avaria. É igualmente este turno que tem uma maior discrepância entre os 

tempos que apresenta e os afectados pela produção. 

Não questionando a "capacidade técnica" da equipa que constitui o turno C, este desfazamento, de 

dimensão significativa, poderá ter a sua origem na forma como se entende e define "afinação da 

grade de descarga". Em conversa com os sujeitos, ficou claro que este conceito varia. Se alguns a 

interpretam como "simples ajustamentos", outros conferem-lhe um carácter mais composto, 

associando-lhe o seu teste / verificação ou ainda outro tipo de pequenas intervenções. Assim a 

atribuição de tempos a esta avaria poderá sofrer de pouca objectividade. 
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Quanto aos restantes turnos, não há muita diferença em termos de tempos médios utihzados, 

contudo enquanto que o turno A avança com tempos mais elevados do que a produção para as suas 

reparações, o inverso acontece relativamente ao turno B. 

Avaria 2 - Substituir elo de engate e 
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Gráfico 5 - Comparação dos tempos médios apresentados pelos três turnos e pela produção para a 

substituição de elo de engate e emenda da corrente 

Neste tipo de reparação é o turno A que evidencia gastar menos tempo e também o que apresenta 

maiores diferenças face aos tempos registados pela produção. Das cinco reparações aqui 

apresentadas, note-se que esta é aquela que apresenta tempos médios de reparação mais elevados e é 

a considerada pelos sujeitos como a mais complicada das cinco, devido a uma série de 

constrangimentos, como vamos analisar posteriormente. 



119 

Avaria 3 - Rearmar disjuntor da grade 
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Gráfico 6 - Comparação dos tempos médios apresentados pelos três turnos e pela produção para a 
rearmação do disjuntor da grade. 

Neste caso é o turno B o que apresenta menores tempos perdidos por avaria. Contudo, essa opinião 

não parece ser partilhada pela produção, dado confirmado pelo desfazamento entre os tempos 

médios avançados pelo turno em causa e os tempos médios apresentados pela produção. 

Avaria 4 - Afinação do micro da grade 
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Gráfico 7 - Comparação dos tempos médios apresentados pelos três turnos e pela produção para a 
afinação do micro da grade 
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Mais uma vez o turno A parece resolver mais rapidamente este tipo de avaria, assim como 

"negociar" de uma forma mais favorável os tempos perdidos em jogo. O inverso verifica-se em 

relação ao turno C, que manifesta uma franca discrepância em relação aos tempos que manifesta 

relativamente aos da produção. 

Avaria 5 - Desencravar grade de descarga 

S 
o 
a. £ o 
l -

Gráfico 8 - Comparação dos tempos médios apresentados pelos três turnos e pela produção para a 
desencravação da grade 

Finalmente, os tempos desta avaria parecem ser sempre mais elevados do ponto de vista da produção 
relativamente a todos os turnos da manutenção. Contudo o maior desfàzamento é apresentado pelo 
turno A. Este facto não deverá ser motivo de preocupação para o seu responsável já que estamos a 
falar em valores na ordem dos seis minutos. 

73 Integração dos dados qualitativos e quantitativos 

Conforme já foi referido nesta exposição, houve a preocupação de recorrer a dois tipos de 

metodologia. Uma de carácter mais qualitativo e que se relacionou, nomeadamente, com a análise de 

informação produzida durante situações de entrevista orientadas para o percurso escolar, profissional 

e formativo dos sujeitos, para questões técnicas relacionadas com avarias e para as suas respostas 

perante situações simuladas. Outra, predominantemente quantitativa, que visou apurar dados 
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objectivos sobre o desempenho dos três turnos, chefiados por cada um dos três sujeitos em estudo, 

em relação à resolução de cinco avarias, unanimemente reconhecidas como correntes. 

Resta agora integrar os dados oriundos destes dois tipos de estratégia, procurando dar conta das 

suas congruências e incongruências. 

Da informação obtida no plano quantitativo, salientam-se alguns elementos que destacam as equipas 

dos três sujeitos. Maioritariamente (em três de cinco avarias) é o turno A o que apresenta tempos 

médios perdidos por avaria mais reduzidos. Na mesma proporção, é o turno C que denota tempos 

mais elevados. Quanto ao turno B, localiza-se numa posição intermédia. 

Estes resultados poderão levar-nos a reconhecer maior "capacidade técnica" no turno chefiado pelo 

sujeito A, comparativamente ao B e ao C, já que estamos a falar de intervenções que envolvem 

sempre o colectivo da equipa dos quatro elementos que constituem o turno. Apesar dos resultados 

dependerem do contributo de todos, indiscutivelmente, o papel do responsável é primordial para o 

funcionamento da equipa, não só pela forma como a gere, mas igualmente pelo acompanhamento, 

ensinamentos e orientações que dá durante as situações de reparação. 

Procurando encontrar uma explicação para estes dados ao nível mais qualitativo, destaca-se a sólida 

experiência profissional do sujeito A enquanto responsável de turno, associada a uma atitude 

fortemente intervencionista e controladora junto da sua equipa. Durante o contacto com este sujeito, 

salienta-se uma postura marcadamente competitiva em relação aos seus pares que, de algum modo, 

lhe traz benefícios, já que lhe imprime uma energia impulsionadora da sua acção no sentido dos 

objectivos previstos, isto é, na redução dos tempos perdidos. A facilitar o seu desempenho poderá 

igualmente contribuir o recurso a actividades metafuncionais, intensamente valorizadas por si. 

Por outro lado, o seu discurso deixa transparecer um estatuto relativamente superior ao dos seus 

pares, evidenciado pela segurança com que afirma, não só os seus pontos de vista, como as suas 

acções no terreno; como se a sua posição na empresa fosse, actualmente, intocável. Este estatuto 

parece, de algum modo, heteroreconhecido por parte da organização, principalmente se 

considerarmos ser o único, dos três, que tem a categoria de encarregado, ser qualificado como 

quadro médio, auferir um nível salarial mais elevado, ter tido oportunidades de formação profissional 
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mais diversificadas e de um acompanhamento mais próximo aquando da instalação dos novos 

equipamentos. 

Todavia, durante o desenvolvimento do presente estudo, foi sem dúvida o sujeito que se mostrou 

mais disponível e colaborante. Esta atitude poderá basear-se em dois elementos. Por um lado, o acto 

de ter estabelecido uma relação de confiança com a pesquisadora e, por outro lado, pelo elevado à-

-vontade técnico manifestado em todos os contactos. 

Analisando agora as suas respostas às situações simuladas, verificamos que é o sujeito que avança 

com maiores "desvios" face às soluções preconizadas pela equipa de especialistas. Não eliminando a 

hipótese das suas respostas serem erradas, não podemos esquecer uma das ideias, já anteriormente 

exposta, e que se prende com a possibilidade de co-existência de representações de uma mesma 

situação-probleira. 

Dirigindo o nosso olhar sobre o sujeito B, podemos dizer que se revela menos um "gestor de 

equipas" e mais um operacional, que se mistura com os três colaboradores que constituem o seu 

turno. Naturalmente as suas vivências não são tão ricas, comparativamente ao sujeito A. Contudo, o 

seu discurso mostra interesse em aprender e em bem executar tecnicamente as tarefes que lhe são 

atribuídas. Esta análise parece reforçada pelo seu interesse em realizar cursos de formação, tendo 

sido, até o ano de 1996, dos três sujeitos aquele que realizou maior número de cursos, num total de 

1017 horas. No entanto, essas oportunidades formativas incidiram na sua área de base (eléctrica) e 

em línguas, supervisão e simatic (programa que comanda o funcionamento das máquinas), embora o 

próprio reconheça a necessidade de adquirir mais conhecimentos na área mecânica. 

Apesar desta possível lacuna, verificamos que a sua equipa se encontra numa posição intermédia 

relativamente aos desempenhos fece às cinco avarias estudadas, apresentando sugestões, em grande 

parte, próximas das veiculadas pelos especialistas. Tais desempenhos poderão ser explicados não só 

pelas competências presentes nos restantes elementos do seu turno, como também por razões que 

lhe podem ser directamente imputadas. Por um lado, pelas experiências que viveu em Angola e, por 

outro lado, pelo seu interesse em aprender, nomeadamente com os seus colaboradores e outros 

elementos dos outros turnos. Finalmente, pelo uso que faz de actividades metafuncionais. 
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No que se refere à sua postura no trabalho, procura não se envolver demasiado em críticas e 

conflitos com os seus pares e chefias. 

O turno chefiado pelo sujeito C é o que evidencia piores resultados em relação às cinco avarias. 

Apesar de ter já seis anos de chefia formal de turno acrescidos de outros cinco (ainda que 

informalmente), não parece demonstrar tanto envolvimento no trabalho como os seus pares, 

afestando-se tanto do sujeito A, na sua vertente de líder, como do sujeito B, como técnico 

operacional. Assim procura manter-se relativamente atento às ocorrências que afectam o seu turno, 

faz rondas pelas máquinas e fornece algum apoio, fundamentalmente em termos de ensaios das 

máquinas. A esta atitude no trabalho associa-se uma insegurança, claramente demonstrada quando 

confrontado com as situações simuladas, apesar de ter referido algumas soluções consistentes com as 

dos especialistas. É assim compreensível que os resultados da sua equipa sejam afectados por esta 

feita de "liderança", senão de confiança, nos apoios por si prestados. A sua atitude perante os outros 

reponsáveis de turno mostra-se desfavorável, não tanto em termos de saber e saber-fezer, mas mais 

em termos de saber-estar no trabalho. 

Uma dimensão igualmente já abordada, mas que importa sublinhar, diz respeito aos desfezamentos 

que encontramos entre os tempos registados pelos turnos da manutenção ê os apresentados pela 

produção. Mais uma vez se destaca o turno A, pela capacidade do seu responsável em negociar os 

tempos perdidos com a produção, conseguindo até, nas primeiras quatro avarias estudadas, avançar 

com valores superiores aos da produção. Inversamente, o turno B apresenta sempre valores 

inferiores aos imputados pela produção. O turno C tem uma situação mista, pois em duas avarias (1 

e 3) tem tempos médios superiores aos reconhecidos pela produção e, nas restantes, o inverso. 

Contudo, uma análise mais atenta dá conta de que são pequenas as referidas diferenças, exceptuando 

o caso da avaria 4 (em média, 11 minutos). 
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PARTE IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Apreender as representações do homem no trabalho exige, antes de tudo, a construção da 

representação da actividade em estudo, por parte do próprio investigador. Trata-se de identificar as 

características, as particularidades, as exigências e os constrangimentos a que os sujeitos estão 

submetidos, "invadindo" toda a sua envolvente bem como a lógica de funcionamento cognitivo dos 

mesmos, deixando-se conduzir sem preconceitos e sem limites. 

Neste estudo ficou claro que a actividade de manutenção possui alguns "custos" com implicações 

directas sobre os seus trabalhadores, entre os quais se salientam os de carácter: 

• Físico, devido às características do equipamento e do contexto onde a actividade se desenrola; 

• Cognitivo, face aos permanentes processamentos de informação diversificada e complexa, desde o 

diagnóstico até à avaliação da reparação efectuada; 

• Técnico, pelo desconhecimento de algumas facetas do comportamento das máquinas; 

• Organizacional, pela própria estrutura das equipas, modos de funcionamento, acessibilidade de 

sobresselentes, entre outros; 

• Cooperativo/relacional, que se prendem com as relações de interdependência que estabelecem 

com outros actores; 

• Emocional, principalmente pela pressão temporal e os riscos a que estão expostos. 

Sendo o tempo um dos factores de constrangimento de maior impacto, afigura-se ingénuo, senão 

negligente, concebermos as realidades actuais de trabalho como libertas de uma carga taylorista, 

herdada de um passado bem mais próximo do que por vezes se quer acreditar. 

Salientou-se ao longo desta pesquisa que os três sujeitos possuem diferentes representações, fruto do 
seu saber, suas vivências profissionais, seus metaconhecimentos, etc. Tais resultados foram visíveis 
através das suas respostas às duas situações simuladas que lhes foram apresentadas, confirmando-se 
a hipótese 1, previamente formulada. De facto, as divergências evidenciadas nas suas respostas 
deixam transparecer a existência de uma estrutura psicológica diferente que permite, não só 
descrever os sujeitos em si mesmos, mas também as situações de trabalho em que estão envolvidos 
(Kamas, 1982). 
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Foi também graças a estas situações que se pôde confirmar a hipótese 4 deste trabalho, segundo a 

qual, com a experiência o sujeito baseia-se muito mais nas relações funcionais de tipo causa-sintoma 

(e também em regras de decisão) e menos nos elementos materiais do dispositivo. Note-se, por 

exemplo, o tipo de explicações dadas pelo sujeito A quando descreve os modos de diagnóstico das 

situações apresentadas. 

É igualmente quando nos concentramos nas descrições dos sujeitos relativamente aos modos como 

diagnosticavam as avarias presentes nas situações simuladas, que nos apercebemos das hipóteses que 

vão sendo formuladas, seguidas de verificações, na tentativa de chegarem às dimensões com defeito. 

Deste modo, podemos confirmar a hipótese 5 apresentada no capítulo 6. 

Apesar deste estudo ter procurado utilizar simulações próximas das situações que ocorrem no dia-a-

dia dos sujeitos1, isto é, situações habituais, fica uma interrogação sobre a dimensão deste "habitual" 

para os mesmos. Dito de outra forma, até que ponto as situações referidas são igualmente habituais 

para os três sujeitos em estudo? 

Se optarmos por uma leitura baseada em Sébillotte (1993), onde perante uma tarefa não habitual o 

sujeito recorre a uma actividade habitual que ele usa numa situação específica (por exemplo, 

decompondo a nova situação em sub-finalidades conhecidas e às quais pode aplicar esquemas que ele 

domina), podemos encontrar uma explicação para alguns dos "erros" encontrados (como é o caso do 

sujeito C) já que, nem sempre estas estratégias resultam em total adequação (hipótese 6). 

Procurando fazer uma análise mais alargada e sobretudo mais aprofundada destes "erros", podemos 

encontrar outras razões para a sua ocorrência. A primeira prende-se com a própria noção de erro. 

Conforme tivemos oportunidade de abordar no enquadramento teórico deste trabalho, os erros só 

são humanos se dependerem da vontade do sujeito. Este pré-requisito não parece aplicar-se à 

situação presente. Passamos então a um segundo nível de análise, enquadrada na adaptação que o 

sujeito tem que conseguir para corresponder ao exigido pela tarefa. No caso concreto, pede-se a 

estes homens, que possuem uma formação específica (eléctrica ou mecânica) para resolverem, e 

bem, todas as avarias. Contudo, não se criam mecanismos, não se lhes promovem situações de 

1 Situação que foi controlada não só durante as entrevistas técnicas mas também verificada na elevada frequência de 
avarias dessa natureza ao longo de um ano de trabalho - 1996. 
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aprendizagem que lhes favoreçam esses resultados. A experiência é a grande mestra neste processo 

que, aliada aos esforços individuais permite, ou não, o desempenho esperado. 

Por outro lado, são diversos os constrangimentos exteriores ao homem da manutenção que limitam o 

seu desempenho. Apesar de se reconhecer a necessidade de alargar as suas competências, é 

igualmente verdade que factores como a organização fixa e reduzida das equipas de trabalho, 

escassas acções de comunicação inter-turno, peças não uniformizadas, falta de sobresselentes, entre 

outros, dificultam o trabalho dos sujeitos. 

Outra explicação para esses "erros" poderá centrar-se na forma como a própria metodologia foi 

implementada, nomeadamente pelo afastamento com o equipamento que a situação experimental 

provocou. Elementos como, por exemplo, o elevado ruído, impossibilitaram que as gravações das 

verbalizações pelos sujeitos, quando confrontados com as situações simuladas, se fizessem junto das 

máquinas. Este facto poderá ter influenciado a própria "produção" dos mesmos, uma vez que, a 

presença das máquinas poderia facilitar-lhes o apelo às suas representações e a evocação de certos 

esquemas retidos em memória. 

Estudos interessantes descritos por Vellard (1994) procuraram destacar o peso de algumas variáveis, 

entre as quais, o conhecimento implícito e o contexto na resolução de problemas. A título de 

exemplo, no campo do raciocínio aritmético, concluiu-se que os indivíduos não escolarizados 

conseguiam fazer cálculos mentais de grande complexidade, não só pelo uso de estratégias mais 

flexíveis, mas também pela importância de que se revestem os contextos onde estes sujeitos 

desenvolvem esse cálculo (situações do seu dia-a-dia, como o supermercado, etc.). 

A completar esta limitação de ordem metodológica, encontra-se ainda a maior ou menor facilidade 

com que os sujeitos se exprimem (hipótese 13). Concretamente, no caso do sujeito C, verifica-se 

alguma dificuldade ao nível da fluidez do seu discurso, necessitando de constantes reforços, por 

parte do seu interlocutor, no sentido de concluir os seus raciocínios. Naturalmente que este elemento 

poderá ter-se revelado uma variável "parasita", já que, da explicitação dos sujeitos depende grande 

parte das inferências efectuadas. Contudo, talvez a dimensão mais afectada se prenda, no caso das 

situações simuladas, com o momento da explicação dos procedimentos técnicos envolvidos para 
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realizar a reparação e, não tanto, no que diz respeito à identificação das causas dos sintomas 

apresentados. 

Apelando mais uma vez para as referências teóricas que sustentaram este trabalho, devemos 
considerar a existência da diversidade de representações, para dar conta da complexidade que 
envolve a realidade de trabalho (hipótese 7). No caso concreto, como justificar os desfazamentos 
entre a equipa de especialistas e, por exemplo, o sujeito A, relativamente às causas apontadas para as 
ocorrências de avaria sugeridas nas duas simulações? 

A existir uma única "verdade", somos obrigados a questionar os saberes de uma das partes. 

Questionamos o saber de uma equipa constituída pelos melhores e mais experientes mecânicos, 

supervisionada pelo responsável de toda a área, engenheiro mecânico? Ou então, questionamos o 

saber de um homem com 20 anos de experiência diária de avarias e cuja formação de base é 

igualmente a mecânica, área onde se inserem as avarias estudadas? 

De facto, como nos diz Teiger (1994), as representações não se prendem com a verdade, mas sim 

com a operatividade, com a utilidade. Contrariamente aos conhecimentos, as representações não são 

boas nem más; podemos fazê-las evoluir, transformarem-se ou até enriquecerem-se. 

Uma outra dimensão a explorar relaciona-se com a evolução que as representações sofrem perante 

novas vivências laborais. Embora não estejamos em condições para estabelecer uma clara relação de 

causalidade, confirmando assim a hipótese 3, podemos especular sobre os motivos que levaram os 

sujeitos a proceder a alterações entre os momentos de confronto com as situações simuladas e os 

momentos de validação das mesmas. Até que ponto, entre esses dois momentos, surgiram contactos 

com estes tipos de avaria, no seu contexto real de trabalho? 

Contudo, não podemos eliminar a hipótese de, um novo olhar sobre a situação-problema, ter 

conduzido a um segundo momento de reflexão, desta vez, do seu ponto de vista, mais "maturado". 

Centrando-nos agora sobre os desfazamentos entre o prescrito e o real, podemos, em parte, 
confirmar a formulação contemplada na hipótese 8. Se entendermos que do trabalho prescrito 
também fazem parte os procedimentos de segurança recomendados, verificamos que praticamente 
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todos os três sujeitos evidenciam "desvios" face ao mesmo. Apesar de na fase das instruções das 

situações simuladas ter sido pedida a descrição das medidas de segurança necessárias, verifica-se que 

as referências dos sujeitos pecam por serem demasiado incompletas e, em alguns casos, até mesmo 

ausentes. Quando confrontados directamente sobre o uso, na prática, dos equipamentos de 

protecção individual, destaca-se a existência de um conflito que nem sempre lhes é fácil gerir. As 

pressões de tempo a que estão submetidos, impede-os de dividir as suas atenções com outras 

dimensões, concretamente a sua protecção face ao perigo. 

A literatura sublinha a necessidade dos utilizadores de um sistema poderem ter a possibilidade de 

usar os esquemas que eles conhecem para executar a sua acção e não verem-se "coagidos" a fazer 

uso de esquemas impostos pelo exterior. Desta forma, se compreende a utilidade de, desde o 

momento da concepção dos sistemas de trabalho, identificar estes esquemas individuais, dando 

espaço ao confronto sinérgico de, pelo menos, três tipos de representações, as dos conceptores, as 

dos utilizadores e as dos ergónomos, formalizando estes três tipos de saber. Em termos, por 

exemplo, de sistemas informatizados de apoio ao operador, esta estratégia conduz ao nível 3 da 

ergonomia de software, intitulada por De Keyser (1989) de cognoscitiva. 

Conforme avança Sébillotte (1993) um dos grandes contributos dos estudos em psicologia cognitiva 

consiste em auxiliar no desenvolvimento de aplicações informáticas adaptadas, respeitando a lógica 

de funcionamento cognitivo dos utilizadores. Desta forma, é fácil compreender a necessidade da 

empresa em estudo, e outras, aperfeiçoarem os seus sofisticados equipamentos de apoio à actividade 

do trabalhador, envolvendo-o precocemente, dando-lhe uma voz activa. No caso concreto os 

equipamentos foram montados e, pelo menos alguns dos seus utilizadores (manutenção), para além 

de não terem sido envolvidos na sua concepção, nem sempre tiveram oportunidade de acompanhar a 

sua instalação e de tirar dúvidas com os conceptores/fornecedores. Por outro lado, a formação que 

receberam parece insuficiente perante a extensão e complexidade dos programas que envolvem. 

Confirma-se assim a hipótese 10 deste trabalho, já que a prática de recurso aos PLC's não se verifica 

na sua plenitude. A sua maior utilidade parece residir muito mais ao nível das verificações, isto é, nos 

testes que efectuam no final das reparações realizadas, privilegiando outras fontes de informação, 

como os seus próprios sentidos e as vivências passadas para elaborar o diagnóstico em si, o que nos 

poderá levar a confirmar igualmente a hipótese 2. 
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Podemos dizer que o não recurso a um espaço de discussão com os diferentes actores é um ponto 

crítico. Assim, seria de todo importante confrontar as diferentes representações produzidas a 

propósito das simulações, promovendo o diálogo e procurando chegar a uma reconstrução de valor 

formativo para a área de manutenção em questão. Tratar-se-ía, essencialmente, de proceder a 

eventuais re-elaborações e re-organizações das representações individuais e aquisição de outras, para 

além de poder permitir a partilha de instrumentos meta-funcionais, reconhecidos neste trabalho como 

muito proveitosos na gestão da actividade pelos sujeitos (hipótese 11). 

A testemunhar a utilidade deste tipo de práticas encontra-se o estudo de Mhamdi (1997) no âmbito 

da actividade de agentes de pequenas intervenções e de montadores eléctricos dos serviços da EDF-

GDF. O uso de filmagens de situações reais de intervenção, seguidas de visionamentos das mesmas e 

verbalizações colectivas, promoveu o confronto de conhecimentos, a construção de novos saberes e 

a criação de um espaço de livre transferência. Todavia, o referido autor apela para a necessidade de 

existir uma relação de confiança entre os actores, em que cada um conheça e aceite a intenção do 

outro. 

O duplo estatuto assumido pelos responsáveis de turno (chefia e operacionais) aliado a relações 

pouco harmoniosas e marcadas por jogos de poder de tipo domínio-submissão, poderiam pôr em 

risco a própria livre expressão e cooperação, como vimos, tão necessárias a um trabalho desta 

natureza. 

Baseando-nos, mais uma vez no pensamento de Jean-Paul Sartre a propósito da acção de mudança, 
acreditamos que esta só é perspectivada quando lhe antecede uma decisão, isto é, a alteração de um 
ponto de vista só se concretiza quando somos capazes de "conceber um outro estado das coisas" e 
de decidir que a situação em que nos encontramos é "insuportável" (Teiger, 1993). Não existindo 
esta "motivação" e abertura para a mudança nem a vontade em reunir esforços para atingir um fim 
comum, o sucesso daquela metodologia poderia ver-se comprometido, podendo até ter efeitos 
preversos. 

Sobre esta problemática poderiam ser elaboradas algumas sugestões à empresa, como o uso de 

reuniões inter-turno, a criação de incentivos à partilha de meta-funcionais e a organização de equipas 

de tipo matricial e rotativo. Permanece no entanto a consciência da dificuldade em alterar alguns 
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comportamentos que se foram instalando durante tantos anos e de lutar contra uma "cultura" que 

adquiriu o seu espaço. 

As relações com o sector produtivo parecem também não ser as mais profícuas. A confirmar a 

hipótese 12, está a pouca credibilidade que os sujeitos dão às informações oriundas dos que estão em 

contacto com as máquinas no momento da avaria, isto é, o operador e os supervisores da produção. 

De facto, os homens da produção mereceriam receber uma formação que lhes facultasse, 

conhecendo melhor o equipamento, a resolução de pequenos incidentes. Assim, a própria 

manutenção seria libertada de pequenas reparações, pouco exigentes em termos técnicos e canalizava 

as suas energias para as verdadeiras intervenções. Por outro lado, seria conveniente que a produção 

fosse sensibilizada a usar com critério o factor "prioridade" quando solicita os serviços dos seus 

fornecedores internos - a manutenção. Desta forma, estes últimos ficariam aptos a proceder a um 

maior planeamento da sua própria actividade e todos "colheriam os seus frutos". 

Outras sugestões impõem-se nesta exposição, entre as quais se destacam uma melhor gestão dos 

sobresselentes, impedindo a ruptura de stoks, a uniformização de peças e o seu "batismo" com uma 

mesma designação, facilitando o diálogo entre os diversos actores da organização. Por outro lado, a 

necessidade de colocar o armazém de sobresselentes fisicamente mais próximo do sector da 

manutenção em causa, reduzindo os tempos dispendidos nas frequentes deslocações àquele local. 

De referir a utilidade da criação de mecanismos mais rigorosos e objectivos de imputação de tempos 

perdidos por avaria à manutenção, para além de alargar a avaliação do desempenho dos elementos 

deste sector a outras dimensões que se prendem, não tanto com a "quantidade de trabalho", mas 

mais com a "qualidade de trabalho". Não chega imputar tempos; a forma como os serviços de 

manutenção são realizados tem implicações directas sobre os resultados e os custos, nem sempre 

visíveis no momento imediato. 

Um apoio de rectaguarda em termos de funcionamento dos equipamentos e um desenvolvimento 
mais alargado da actuação da manutenção preventiva, poderiam igualmente auxiliar o trabalho das 
equipas de manutenção remediativa. 
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Seria de todo conveniente que a empresa dedicasse mais atenção à área da manutenção, tomando 

medidas que incrementassem a motivação dos elementos que a constituem, nomeadamente através 

da criação de um plano de incentivos consistente. No contacto com os diversos sujeitos, sobressaiu a 

ideia de que apenas o sector produtivo é reconhecido pela empresa, já que é este que produz 

resultados de impacto imediato. Por seu lado, a manutenção é avaliada pela "negativa", isto é, pelos 

maiores ou menores "prejuízos" que provoca na produção (pelas máquinas estarem paradas para 

reparação) e, indirectamente, na empresa. Contudo, não valerá a pena repetir a importância que a 

manutenção tem em toda a dinâmica organizacional. 

A elaboração das sugestões previamente introduzidas foi sustentada na confirmação da hipótese 9, já 

que efectivamente o desempenho dos sujeitos está fortemente dependente de alguns factores que lhes 

são alheios. 

Finalmente, a grande necessidade de se promover formação a esta população. Os equipamentos são 

sofisticados, algumas das suas vertentes estão ainda por descobrir, as exigências de polivalência 

aumentam. Não chega exigir. Há que criar condições para que as pessoas consigam executar a sua 

missão com menos custos. Um parecer, que se afigura mais premente, é a formação nas áreas 

complementares dos sujeitos (eléctrica / mecânica), já que têm que dar cobertura a qualquer tipo de 

avaria. A aquisição e o desenvolvimento de alguns saberes ao nível da utilização do software 

presente no equipamento, deverá ser igualmente contemplada num processo formativo. 

Uma área que merece ser igualmente alvo de formação é da segurança no trabalho. Com esta 

sugestão, não se pretende encarar a formação como uma panaceia para todos os males. Esta deve ser 

concebida apenas como um meio, entre outros, para atingir determinados fins. Se pretendemos, por 

exemplo, que os trabalhadores adoptem medidas preventivas, há que lhes dar oportunidade para tal, 

fornecendo-lhes equipamento de protecção adequado, não exercendo tanta pressão sobre os tempos 

utilizados nas reparações, etc. 

A formação neste domínio mereceria ser complementada com o estudo de métodos que limitassem a 

exposição ao risco de acidente. Este trabalho poderia ser levado a cabo, igualmente, com a adesão 

de todos os envolvidos, incluindo os próprios trabalhadores. 
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De reforçar, mais lima vez, o valor de que se poderá revestir o aproveitamento dos saberes não 
formalizados que estes três sujeitos possuem e que adquiriram ao longo da sua experiência de 
trabalho, que será uma pena que estes se percam, com a inevitável saída da empresa dos mesmos. 
Por esta razão, seria de todo útil que estes fossem incentivados a partilhar os seus preciosos saberes, 
através de um espaço de confrontação pedagógica, promovendo situações formativas que não 
passam necessariamente pela sala de "aula". 

Consciente de que as organizações são constituídas por grupos portadores de valores e interesses 

diferenciados, senão conflituosos (Cabral-Cardoso, 1996), resta-me apelar para os benefícios de uma 

maior atenção sobre os processos de interacção, negociação e consequente compromisso que se 

deverão estabelecer entre os diferentes indivíduos ou grupos, fundamentais para que se mantenha o 

tão desejado equilíbrio organizacional. 
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